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Toen je op de kleuterschool zat leerde je wat tegenstellingen zijn.
Tegenover dik staat dun, tegenover lang staat kort en tegenover klein
staat groot.
Het Bijbelboek Hosea hoort bij de kleine profeten. Betekent dit dat ze
minder belangrijk zijn? Betekent dit dat Jesaja (die een grote profeet
wordt genoemd) veel belangrijker is? Nee, het gaat hierbij alleen om
het aantal hoofdstukken. Hosea heeft veel minder hoofdstukken. Toch
is de boodschap die we in het Bijbelboek Hosea kunnen lezen niet
minder waardevol.
Hosea moest het Woord van de Heere brengen. Daar begint het
Bijbelboek ook mee: “Het woord des HEEREN dat geschied is tot
Hosea.” Hij mocht de woorden van de Heere doorgeven aan het volk.
Daar zie je opnieuw een tegenstelling. Ontrouw tegenover trouw!
Het volk week ver bij de Heere vandaan. Ze dienden de afgoden en
wilden niet meer luisteren naar de Heere. Ze hielden zich niet meer
aan het verbond wat de Heere met hen had gesloten. En toch wilde
de Heere voor het volk blijven zorgen! Hij stuurde de profeet Hosea
om het volk op te roepen om zich te bekeren. Hij blijft trouw!
Zo trouw is de Heere nog. Hoe ver je ook
bent afgeweken. Hoe zondig je ook bent.
Lees Hosea 6:1 maar eens: “Komt en laat
ons wederkeren tot den HEERE.” Hij wil
zondaren ontvangen. Ook vandaag nog!
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Een
bijzondere
opdracht
Ik heb een opdracht voor jou: ‘Pak vanavond
je belangrijkste spullen in en vertrek voor 3
jaar naar Lutjebroek. In deze periode mag je
met niemand contact hebben.’
Zou jij deze opdracht uitvoeren? Dat hangt
er waarschijnlijk vanaf wie je de opdracht
gegeven heeft, of niet? Dat gold ook voor
Hosea, een profeet uit het Oude Testament.
Hij kreeg een heel bijzondere opdracht,
een opdracht die invloed had op zijn hele
leven. Wat moest Hosea doen? Hij kreeg de
opdracht van de Heere dat hij een vrouw
moest uitzoeken. Niet zomaar een vrouw,
nee, een vrouw die niet trouw was. Een
vrouw die haar bed deelde met andere
mannen. Een vrouw die wegliep en kinderen
kreeg bij andere mannen. De Bijbel noemt
het: een vrouw uit de hoererijen. Is dat een
opdracht van de Heere? Ja! Daarover gaan
we het later in de Treffer nog hebben. Maar
wie was Hosea eigenlijk?
Hosea leefde in een tijd waarin het volk
Israël erg zondig leefde. Ze dienden de

afgoden en verbonden zich aan Egypte
en Assyrië om zo meer militaire macht te
krijgen. Ook werden de arme mensen onderdrukt. Naar de wil van God werd al helemaal
niet gevraagd. Het is nog ruim 700 jaar voor
de geboorte van Christus als Hosea begint
met profeteren. Hosea waarschuwt het volk
dat God de zonden zal straffen. Hij roept op
tot bekering en tot terugkeer naar de Heere.
Het volk legt deze boodschap naast zich
neer. Dan komt ook de straf van God: aan
het eind van Hosea’s leven wordt Samaria
lang belegerd door de Assyriërs. In 722 voor
Christus valt de stad Samaria en wordt het
Tienstammenrijk weggevoerd.
De oproep tot bekering zien we vaak terug
in het boek Hosea. Daarbij wordt regelmatig gewaarschuwd voor het oordeel dat
zal komen als het volk zich niet bekeert.
Maar ook de andere kant komt veel terug
in Hosea: Gods trouwe zorg en liefde voor
Israël en de vernieuwing die God wil geven
als het volk terugkeert tot Hem. Die thema’s
zul je dan ook tegenkomen in deze Treffer.
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S pieg e l

‘geen ontferming’. Het derde kind moet hij
Lo-Ammi noemen: ‘Niet mijn volk’. Telkens
weer laat de Heere zien dat hij de zonde en
de ontrouw van het volk Israël zal straffen.

Vraag

Welke waarschuwing geeft de Heere het
volk door deze namen?
• Jizreël:

Stel je eens voor dat je verkering krijgt,
en je weet al dat je vriend of vriendin
je niet trouw zal zijn. “Waar begin je
aan?”, zullen de mensen om je heen
zeggen. “Doe het niet! Je kunt nog
terug, hoor!” Maar Hosea krijgt een
bijzondere opdracht van de Heere en hij
gehoorzaamt.
Hij trouwt met Gomer, een vrouw uit de
hoererijen, een vrouw die niet trouw is. ‘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.’ (Hosea 1: 2) Dit is het
begin van de opdracht die Hosea krijgt.
In die tijd was het een schande. De maatschappij draaide om eer en als je vrouw bij
je wegliep of je ontrouw was, was dat heel
oneervol voor de man. De man werd dan tot
schande gemaakt!
Maar waarom moest Hosea van de Heere
met een ontrouwe vrouw trouwen? De
Heere wilde het volk Israël hiermee een
spiegel voorhouden: wat die ontrouwe
vrouw doet, dat doen jullie ook! God had
beloofd om voor het volk Israël te zorgen,
maar het volk gaat Baäl dienen. Je kan
dus zeggen dat Israël het verbond met de
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Heere verbreekt. De Heere noemt dat in de
Bijbel ook wel afhoereren. Dat is eigenlijk
hetzelfde beeld: je herkent er vast wel het
woordje hoer in.
Leg eens in eigen woorden uit waarom de
Heere het volk Israël vergelijkt met een
ontrouwe vrouw.

Stelling

Als ik andere dingen boven God zet, dan leef
ik in geestelijk overspel.
De opdracht van God voor Hosea gaat nog
verder. Gomer krijgt kinderen, maar deze
kinderen zijn niet door Hosea verwekt.
Toch moet Hosea ze namen geven. Die
namen krijgt hij van de Heere. Het zijn
namen die een waarschuwing zijn voor
het volk! Het eerste kind is een jongetje.
Hij moet hem Jizreël noemen. Deze naam
verwijst naar koning Jehu. Hij heeft op
de vlakte van Jizreël koningen gedood
om de afgoderij uit te roeien. Met deze
naam wordt het volk eraan herinnerd en
ter verantwoording geroepen, omdat ze
opnieuw de afgoden zijn gaan dienen. Het
tweede kind heet Lo-Ruchama. Dat betekent

• Lo-Ruchama:
• Lo-Ammi:
Na de geboorte van haar derde kind, loopt
Gomer bij Hosea weg. Ze gaat andere
mannen achterna. Uiteindelijk wordt ze
zelf een slavin. Hosea mag van God niet
opgeven. Hij moet haar weer opzoeken
en haar vrijkopen. Hij mag haar dan weer
opnieuw ondertrouwen: het huwelijks
verbond wordt hernieuwd!

Vraag

Welke eigenschap van God zien we hier heel
mooi verbeeld?

De Heere wil door dit voorbeeld ook hoop
geven. Gomer komt weer terug bij Hosea.
Hij moet de namen van zijn jongste
kinderen veranderen. Hij mag bij allebei
het woordje Lo weghalen: Lo-Ruchama
wordt Ruchama en Lo-Ammi wordt Ammi.
De Heere zegt in hoofdstuk 2: ‘En [Ik] zal
Mij ontfermen over Lo-Ruchama; en Ik zal
zeggen tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk; en
dat zal zeggen: O, mijn God.’ Elke naam was
een waarschuwing, maar nu is het een rijke
belofte geworden! Als het volk met berouw

terugkeert, zal de Heere Zich ontfermen en
zullen ze weer Gods volk genoemd worden.

Vraag

Wat wil de Heere ons hier leren?

Vraag

Het gebeurt vaker in de Bijbel dat mensen
een andere naam krijgen. Kun je namen
noemen? Waarom was er een verandering?

God laat aan Hosea zien welke weg Hij zal gaan
met het volk Israël. Als het volk niet stopt met het
dienen van de afgoden, zal de Heere niet meer voor
het volk zorgen. Dat lees je in Hosea 2. De Heere
zegt dat het volk niet eens merkt dat ze het koren,
de olie, het zilver en goud van de Heere gekregen
hebben. Daarom zal de Heere komen en alles
wegnemen. Hij zal de wijnstok en de vijgenboom
vernielen. Als het volk dan helemaal arm geworden
is, zal het zeggen: ‘Ik zal heengaan en keren weder
tot mijn vorigen Man, want toen was mij beter dan
nu.’ Zie je hoe trouw de Heere is! Hij wil niet dat het
volk de afgoden dient en straft hen zodat ze terugkeren naar God. Onbegrijpelijk dat de Heere nog
verlangt naar zo’n ontrouw volk. Zie jij diezelfde
ontrouw in je leven? Word je soms wanhopig van
wie je bent? Begrijp je soms niet dat de Heere zo’n
wegloper als jij nog wil helpen? Denk dan maar aan
Gomers geschiedenis.

Stelling

Tegenslag brengt me verder bij God vandaan.
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L ijstje

Wat een dilemma! Je móet kiezen tussen een jaar lang zonder internet leven of
een jaar in een hutje in het oerwoud wonen… Zou jij kunnen kiezen? Gelukkig
hoef je deze keuze ook niet echt te maken. Maar stel dat je wel een echte keus
moet maken, een hele belangrijke keuze misschien wel? Hoe doe je dat dan? Wie
vraag je dan om raad? Of zoek je het helemaal zelf uit?

Opdracht

Maak eens een lijstje met de top 3 van wie
of wat je om hulp zou vragen:
1.
2.
3.
Het volk van Israël had ook zo’n lijstje. De
Heere God stond helaas niet op dit lijstje.
Wel de koningen van Egypte, Assyrië en

Baäl. Ze wilden graag welvaart en macht
krijgen. Daarom sloot Israël bondgenootschappen met Egypte en Assyrië. Maar
God had dat verboden! Toch gebeurde
het. Ze vertrouwden meer op de buitenlandse legers dan op de Heere. De tempeldienst werd niet meer volgens Gods wet
gehouden. Men bouwde offerplaatsen voor
Baäl en als er om raad gevraagd moest
worden, vroeg men dat aan Baäl. Dat
was erg! Baäl vonden ze belangrijker dan
de Heere.

..
Baalsd ie n st

In de Baälsdienst was er een vermenging van seksualiteit en religie. In de
tempels van Baäl waren meisjes. Als je je voorgeschreven offers gebracht had,
dan mocht je intiem samenzijn met zo’n meisje. Hoe vaker dat gebeurde, hoe
beter dat was voor het land. Want zó kon je Baäl gunstig stemmen en zou
het land vruchtbaar zijn. Als dat niet genoeg was, dan sneden de priesters
zichzelf met messen of werden er mensenoffers gevraagd.

Vraag

Je leest niet veel positiefs over de Baälsdienst. Hoe zou het komen dat het
volk toch helemaal in de ban raakte van die godsdienst?
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De Heere wil dat het volk van Israël weer
terugkomt bij Hem, dat ze Hém weer gaan
dienen. Daarom waarschuwt Hosea dat de
Heere het volk in ballingschap zal brengen.
We weten dat dat uiteindelijk ook gebeurt:
het volk legt de waarschuwingen naast

Zijn er dingen in jouw leven die je belangrijker dan God vindt? Dat hoeven echt geen
hele verkeerde en zondige dingen te zijn.
Dat kan een vriend of vriendin of je familie
zijn als ze zo belangrijke voor je zijn dat ze
de plaats van God innemen. De Heere waarschuwt dat Hij zal straffen! Het voorbeeld
van Hosea geldt ook voor jou! De Heere wil
dat we Hem alleen dienen, dat we met onze
vragen en zorgen naar Hem toegaan en dat
we naar Zijn wil vragen voor ons leven. Hoe
was je lijstje aan het begin? Kwam de Heere
er in voor? Vraag je Hem om raad als je het
zelf niet meer weet? Hij wil raad geven aan
mensen die het niet meer weten. Hij wil
de belangrijkste zijn in ons leven. Daarom
vraagt Hij: “Geef Mij uw hart.”

zich neer, en gaat door met zondigen.
De koning van Assyrië neemt in 722 voor
Christus Samaria in, en de bevolking wordt
meegenomen. Hun bondgenootschap heeft
dus niet veel geholpen…

Vind je het moeilijk om te breken met de dingen die
jouw afgod zijn? Kun je niet stoppen met gamen?
Vind je de mening van je vrienden belangrijker dan
wat de Bijbel zegt? Lees je liever een spannend boek
dan de Bijbel? Blijft je Bijbel soms weken dicht? Kun
je je niet herinneren wanneer je voor het laatst een
persoonlijk gebed gedaan hebt?
Lees eens naar wat er staat in Hosea 2 vers 17: ‘En Ik
zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen; zij
zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.’ De
Heere kan de afgoden uit ons leven wegnemen, zó
dat we er niet eens meer aan denken! We zouden
hun namen zelfs vergeten, staat hier in Hosea. God
krijgt dan weer de eerste plaats in jouw leven. Daar
mag je de Heere ook voor bidden. En dan zal de Heere
zich ook ontfermen, en mag je bij Zijn volk horen!

Vraag

Wat is er voor jou belangrijker dan de Heere?

Vraag

Weet je meer Bijbelgedeelten waar de
Heere laat zien dat Hij de enige en de
eerste wil zijn. (Denk bijvoorbeeld aan de
Joodse geloofsbelijdenis, het Shema uit
Deuteronomium 6.)

Vraag

Wat kunnen wij zelf doen om afgoden weg te doen
uit ons leven?
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‘Waarom zou ik? Alsof jullie het altijd beter weten!’ Gefrustreerd slaat Wim met
een harde klap de deur achter zich dicht. Dat gezeur ook altijd. Waarom kan er
nou nooit iets?! Een kwartiertje later komt zijn moeder op zijn kamer. ‘Joh, je weet
toch dat we dat niet doen om je te plagen? We hebben echt het beste met je voor.
En juist daarom willen we niet dat je…’
• Herken je het bovenstaande verhaal? Voer jij ook wel eens zulke discussies met je ouders?
Waarover gaan die discussies?

• Luister je in zo’n geval naar je ouders? Waarom wel/niet?

• Geloof jij je ouders als ze zeggen dat ze het beste met je voor hebben?
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Ouders zullen over het algemeen het beste
voor hun kinderen zoeken. Maar je ouders
kunnen ook inschattingsfouten maken of
dingen over het hoofd zien. Bepaalde zaken
kunnen ook heel anders uitpakken dan ze
van te voren dachten. Toch vraagt de Heere
aan jou om je ouders te gehoorzamen. Daar
wil de Heere Zijn zegen over geven. Ook als
dingen heel anders lopen dan gepland.

Vraag

Kun je een voorbeeld uit de Bijbel noemen
waar staat dat God van ons vraagt om onze
ouders te gehoorzamen?

Hosea kreeg een heel bijzondere opdracht
van God. We hebben er al over nagedacht.
Maar heb je er ook bij stil gestaan hoe
bijzonder het was dat Hosea direct gehoorzaamde aan God? Hij was niet zoals Jona,
dat hij nog extra aansporing nodig had…
Nee, God zei tegen hem dat hij een vrouw
uit de hoererijen moest zoeken en… hij
deed het! Kun jij het je voorstellen? Hosea
vertrouwde God. Hij wist dat God het beste
met hem voor had. Bij je ouders kan je soms
je vragen hebben of ze wel echt het beste
met je voor hebben, maar Hosea hoefde dat
bij God niet te doen. Hij wist dat God elk
gevolg en elke consequentie had doorzien.
Hij wist dat God een doel had met deze
opdracht. Daarom kon én wilde hij gehoorzamen! Hij vertrouwde God zijn leven toe.
Kun jij dat ook? Wil je dat ook? Bid of je door
het geloof ook zo’n gehoorzaam kind van
God mag worden.

Heidelbergsche Catechismus

Vraag 104
Wat wil God in het vijfde gebod?
Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over
mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke
gehoorzaamheid onderwerp , en ook met hun
zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het
Gode belieft, ons door hun hand te regeren.
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Bijbelstudie

Ik zal...

1. Lees Hosea 14: 1-3
In zijn Bijbelverklaring gaat Matthew Henry
uit van de indeling van de King James, een
betrouwbare Engelse vertaling. Daarin
zijn de hoofdstukken soms op een andere
manier ingedeeld. Vers 1 hoort bijvoorbeeld
nog bij hoofdstuk 13: het is dan het 16e vers.
a.	Als je naar de rest van de tekst kijkt, kun
je dan uitleggen waarom de Engelse
vertalers hiervoor gekozen hebben?

b.	Matthew Henry zegt van deze verzen: het
zijn smekende en belovende woorden.
Wat wordt ermee bedoeld?

2.	Lees Hosea 14: 5 en 6
a.	Je leest hier drie keer ‘Ik zal…’ God belooft
hier drie dingen, over het verleden, het
heden en de toekomst. Leg in eigen
woorden uit wat dit betekent.
Verleden:

Heden:

Toekomst:
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3. Lees Hosea 14: 9 en 10
a.	‘Uw vrucht is uit mij gevonden.’ Om
welke vrucht gaat het hier? Wat voor
bemoediging kan dit zijn als je bij jezelf
steeds schuld/zonde ziet en geen vrucht?

Smekend:

Belovend:

b.	Met welke samenvatting/oproep sluit
Hosea af?

c.	Israël wordt hier wel twee keer opgeroepen zich te bekeren tot de HEERE.
Waarom staat HEERE hier met hoofd
letters?

d.	‘Neem deze woorden met u…’(vers 3).
Wat moet Israël doen, en welke worden
bedoeld?

b.	Volgens de kanttekeningen is dit een
‘zeer lieflijk en vaderlijk antwoord’ op
het gebed uit de verzen ervoor. Kun je
in eigen woorden dit antwoord van God
weergeven?

4.	Lees het hele hoofdstuk nog eens
vluchtig door.
a.	Welk vers heeft je aandacht getrokken?
Waarom?

b.	Wat heb je van deze Bijbelstudie geleerd
dat je wilt onthouden?

c.	Is er een Bijbeltekst die je wilt
onthouden? Leer hem dan met je groepje
uit je hoofd.

c.	Wat heeft het ons te zeggen dat er staat
‘Ik zal hen vrijwillig liefhebben…’? Kijk
ook wat de kanttekeningen bij dit vers
zeggen.
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Zoek de volgende woorden..
•
•
•
•
•
•
•
•

Hosea
Gomer
Ammi
Ruchama
Jizreël
Vrucht
Gehoorzaamheid
Libanon

•
•
•
•
•
•
•
•

Uzzia
Jotham
Achaz
Jehiskia
Jerobeam
Joas
Israël
Samaria

•
•
•
•
•
•

Kinderen
Vergeving
Berouw
Terugkeren
Zoeken
Kennis

