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Het Bijbelboek Amos zet als een
aardbeving alles op de kop
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Bijbelboeken zijn explosief. Dat geldt ook
voor de kleinere Bijbelboeken. Bijvoor-
beeld Amos, een van de twaalf zoge-

naamde Kleine Profeten. ‘Klein’ slaat immers
alleen op de omvang van het boek, niet op de
boodschap ervan. Het boek is als een aardbeving
die alles op zijn kop zet. In het opschrift van het
boek wordt dat zelf gezegd:

‘Dit zijn de woorden van Amos, die een schapenfokker
uit Tekoa was, visioenen over Israël, die hij gezien heeft
in de tijd van Uzzia, de koning van Juda, en van Jerobe-
am, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar
voor de aardbeving.’

De datering met behulp van een aardbeving heeft
in de historisch-kritische exegese geleid tot een
zoektocht naar welke aardbeving Amos hier
bedoeld zou kunnen hebben. Omdat in 8:8-10 de
aardbeving gecombineerd lijkt te zijn met een
zonsverduistering, komt men dan uit op 15 juni
763 v.C. Maar ja, aardbevingen komen in het
gebied van de Levant wel vaker voor. En er was
ook een zonsverduistering op bijvoorbeeld 9
februari 784 v.C. Ik vermoed dat de aardbeving
niet zo zeer ten dienste staat van een exact jaar-
tal, maar veel meer van de boodschap die de
profeet wil overbrengen. Een boodschap als een
aardbeving.

En alles gáát schudden in het boek Amos. Het
tweede vers drukt het al uit, wanneer Amos
sprekend opgevoerd wordt: de Heer buldert en
dat merk je overal, in de herderssteppen in het
zuiden en op de hoge bergen in het noorden. De
ene onheilsboodschap na de andere wordt over
de lezer uitgestort. Amos gebruikt daarvoor
beeldspraak die net als zijn boodschap een omke-
ring zijn van wat er staat. Positieve beelden wor-
den negatief gebruikt om Gods ingrijpen tegen
het zondige volk te beschrijven. Zoals in 2:13:

‘Welnu Ik zal het laten wankelen onder uw voeten, zoals
een wagen wankelt, die te hoog met schoven beladen is.’

Een wagen, vol schoven, dat betekent een over-
vloedige oogst. Wat kan je je beter wensen! En nu
opeens is die wagen van overvloed beeld gewor-
den van de ondergang die de Heer aankondigt.
De wagen wankelt, komt niet vooruit, alles loopt
vast.

Alles wordt verwoest. De climax vormt de

ondergang van het heiligdom in Betel. Na de
beroemde clash tussen de profeet Amos en de
priester Amasja in 7:10-17 volgt de verwoesting
van het heiligdom in 9:1. Amos ziet de Heer op
het altaar staan. Dat is zeer verontrustend. Een
godheid wordt geacht in het heilige der heiligen
te wonen – en daar te blijven, want dat is wel zo
veilig. Nu blijkt God zich verplaatst te hebben,
hij is naar buiten gekomen en staat boven op het
altaar. Daarmee is het altaar niet meer te gebrui-
ken. De kapitelen storten naar beneden, het
tempelgebouw stort in. Zelfs de woning van de
godheid is verwoest.

Na al die verwoesting draait het Amosboek de
verwoesting echter om. Het slot van hoofdstuk 9
behandelt het herstel. Vers 11 zegt:

‘Op die dag herstel Ik de bouwvallige hut van David,
dicht Ik haar scheuren, zet Ik weer overeind wat is
neergehaald en bouw Ik haar op als weleer.’

De verwoesting wordt als het ware verwoest. God
zet zich in voor herstel. Hoe klein dat ook nog
maar mag zijn als een schamele hut waarvan de
scheuren gedicht worden. Een nieuw begin na de
verwoestende aardbeving.

Met al die schuddende beelden schudt het Amos-
boek ook zijn lezer door elkaar. Dat begint al in de
eerste twee hoofdstukken met de profetische
uitspraken tegen de volkeren. Dat klinkt leuk
voor de lezer, dat God zich zo keert tegen al die
vervelende buurvolkeren. Daar komen ze allemaal
voorbij: Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon,
Moab. Ze hebben allemaal heel wat op hun kerf-
stok. Zes op een rij. De climax, nummer zeven, zal
dan wel dat grote vervelende volk van Assur wor-
den, tegen wiens bedreiging met name het Noord-
rijk zich wanhopig probeert staande te houden.
Maar de climax is niet Assur, noch een andere
grote wereldmacht van toentertijd zoals Babel. De
climax is Juda en daarna Israël. Opeens is het
eigen publiek het falende climactische volk.

De lezer had het aan kunnen zien komen. De

buurvolkeren worden niet keurig achter elkaar
opgesomd, maar vormen een soort van omsinge-
ling rond Juda/Israël. Van Damascus in het noord-
oosten springen we naar Gaza in het zuidoosten,
om vervolgens van Tyrus in het noordwesten
naar Edom, Ammon en Moab in het zuidoosten
te springen.

Ook in het verhaal van de clash tussen Amos
en Amasja kan de lezer niet lekker rustig blijven
zitten. Het verhaal lijkt zich met de plaatsnaam
‘Betel’ af te spelen in het Noordrijk, ver weg van
Jeruzalem, vanwaar de Heer brulde aan het begin
van het Bijbelboek Amos. Maar schijn bedriegt.
Als de aanduiding ‘Betel’ naar zijn letterlijke
betekenis gelezen wordt als ‘huis van God’ bevin-
den we ons helemaal niet ver weg van Jeruzalem,
want het huis van God staat natuurlijk in Jeruza-
lem. Achter het verhaal rond Betel doemt Jeruza-
lem op. Wat met Betel gebeurt, dat alles door
elkaar geschud wordt en ten onder gaat, zou ook
met Jeruzalem kunnen gebeuren. De lezer zij
gewaarschuwd.

Keren we nog even terug naar de daterings-
aanduiding in het opschrift: twee jaar voor de
aardbeving. Dat is een gekke manier van dateren.
Normaal zou bijvoorbeeld zijn: twee jaar na de
aardbeving. Je kan alleen iets dateren vóór een
gebeurtenis, wanneer deze al plaats heeft gevon-
den. Met andere woorden: Amos en Amasja, de
volkeren rondom en Juda/Israël mogen zich vóór
de aardbeving bevinden, de auteur bevindt zich
ná de aardbeving. De aardbeving is als het ware
het bewijs dat het door de profeet Amos aange-
kondigde onheil van Godswege zich inderdaad
voltrokken heeft. En jij, de beste lezer, bevindt je
na die aardbeving en weet nu dus dat Gods drei-
ging geen lege huls is.

Het slot van het Amosboek maakt deze positie
van de lezer nog eens extra duidelijk. Amos 9:15d
luidt: ‘…heeft de Heer, jouw God, gezegd’.

Uitdrukkelijk wordt aan het einde van het
profetenboek gezegd door de profeet dat de Heer
degene is die gesproken heeft, niet als een ano-
nieme godheid, maar als de Heer die jouw God is.
Binnen de tekst van het Amosboek is dat de
falende priester Amasja. Maar de lezer heeft
meegeluisterd naar de woorden van de Heer, die
immers ook zijn God is. De lezer wordt zo een
extra gewaarschuwd mens: welke kant kies je,
die van Amasja of die van Amos? De kant van de
verwoesting als een aardbeving of de kant van de
omkering van de aardbevingsverwoesting? Deze
keuze ligt echter voorbij aan het Bijbelboek
Amos. Want deze keuze ligt bij zijn lezer.

Volgende week Jan Krans over de aantekening
die in de NBV bij Marcus 16:9 staat
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