Bijbelstudie over de persoon

Overzicht

Hosea

Tijd van profetisch optreden van Hosea:
ongeveer 750-715 v. Chr.
• Hosea profeteerde in het Noordrijk tijdens de regeringsperiode van koning Jerobeam.
• Hoofdpersonen:
- Hosea: ‘redder’.
- Gomer: ‘voltooiing’: het beëindigen van de relatie tussen God en Israël
- Kinderen: Jizreël (God zaait); Lo-Ammi (niet mijn volk); Lo-Ruchama (geen ontferming)
• Het boek Hosea staat in de Hebreeuwse Bijbel bij de Nebiim (profeten) ingedeeld.
• Het is één van de twaalf kleine profetenboeken.
Twaalf Profeten
Hosea is het eerste van de twaalf kleine profetenboeken. Ze worden zo genoemd vanwege hun
kleinere omvang, niet omdat de boodschap minder belangrijk zou zijn. De volgorde van de
profeten wordt bepaald door chronologie en inhoud. In de Hebreeuwse overlevering staat de
chronologie voorop. Bijvoorbeeld het slot van Joël heeft hetzelfde thema als het begin van Amos:
‘Gods oordeel over de volken’. De twaalf profeten hebben, elk in hun eigen tijd, het leven van Israël
en Juda begeleid van ongeveer 750 v. Chr. tot ver na de ballingschap. Door de twaalf profeten
danken we onze kennis van Israëls religie en politiek in deze periode. We kunnen de profetische
worsteling zien die het doel had om Israël als Gods volk te waarschuwen en te bevrijden van de
Kanaänitische invloeden; wij mogen getuigen zijn hoe God juist de zwakken wil beschermen en
we zien langzamerhand de agrarische cultuur plaatsmaken voor een handelscultuur. De Grote
Profeten hebben ook de ondergang van Juda en Israël aangekondigd en het herstel na de oordelen
beloofd. De Twaalf Profeten hebben de Heer doen kennen als een God van gerechtigheid (Amos),
van liefde en trouw (Hosea), maar ook als een God die van de mens niets anders vraagt dan recht
te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God (Micha 6:8).
Tijd Hosea 1:1
Het boek is genoemd naar de profeet Hosea. Hij was de laatste die in het koninkrijk Israël
profeteerde. Hosea werkte als profeet in de tijd van de Judese koningen Uzzia, Jotam, Achaz en
Hizkia en zijn werk begon aan het eind van de regering van de Israëlitische k oning Jerobeam (II),
de zoon van Joas. Hij profeteerde ongeveer van 750-715 v. Chr. (*over de exacte datering zijn
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verschillende opvattingen). In diezelfde tijd profeteerde Jesaja in het k oninkrijk Juda. De koningen:
Zacharia, Sallum, Pekahia, Pekah volgden Jerobeam II op. Hosea stootteJerobeam II van de troon.
Over deze samenzwering schreef Hosea in hoofdstuk 7 en 8. Zijn vader heette Beëri, verder lezen
we alleen over zijn persoonlijk leven als het van belang is voor de b oodschap die hij in Gods naam
aan het Noordrijk Israël moest brengen. Zijn p rediking richtte zich vooral tegen Efraïm. Maar hij
heeft wel altijd het oude volk van de twaalf stammen voor ogen g ehouden. Hij was ook zelf uit het
Noordrijk afkomstig.
Indeling boek
Het boek Hosea bevat 14 hoofdstukken en je kunt het opdelen in 4 hoofddelen:
Hosea’s huwelijk			
Hosea 1:2-3:5
Israëls ontucht			
Hosea 4:1-9:9
Israël in het licht van het verleden
Hosea 9:10-11:11
De Heer: Israëls God!		 Hosea 12:1-14:9
Doel van het boek
Het tienstammenrijk (Israël-Efraïm) was tot de grofste afgoderij vervallen. Het doel van H
 osea’s
profetieën was het tienstammenrijk te overtuigen van zijn zondige daden.
De boodschappen waren voornamelijk op het noordelijk rijk gericht. Efraïm was de leidende stam
van het tienstammenrijk. Hosea stelde Israëls afgoderij voor onder het beeld van een o ntrouwe
vrouw. Israël werd vergeleken met de ontrouwe vrouw van de profeet. Het oordeel kon niet
uitblijven. Hosea kondigde de Israëlieten de verschrikkelijke oordelen van God aan die op hun gedrag moesten volgen in de hoop dat zij zich zouden bekeren. O
 ntrouw bij mensen is voor God, die
trouw is en blijft, een pijnlijke zaak. Toch laat God ondanks alles zijn volk niet los, zijn liefde blijft
naar hen uitgaan. De vermanende en straffende liefde van God spreekt krachtig in dit boek. De
taal van Hosea’s profetieën is zeer gevoelig, regelmatig poëtisch en de beelden zijn vaak
ontleend aan het landelijk volksleven. Zoals elk profetisch boek heeft ook dit boek meerdere
lagen. Een deel van wat Hosea zei, is inmiddels gebeurd. Maar er staan ook dingen in die pas aan
het eind van de tijd z ullen gebeuren. Sommige dingen hebben twee vervullingen: het is al een
keer gebeurd, maar zal aan het eind van de tijd op een andere manier nog een keer gebeuren.
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DEEL 1

Hosea’s opdracht

H

osea moest trouwen met de hoer Gomer als sprekend voorbeeld voor Israël.
Israël is de ontrouwe bruid van God. Je zal maar op deze manier de opdracht krijgen om Gods woord door te geven. Wat een zwaar te dragen opdracht heeft Hosea ontvangen! Als arbeider in Gods koninkrijk heb je vaak moeilijke wegen te gaan.
Zeker als je van God de verantwoordelijke taak als profeet krijgt om zijn boodschap onvoorwaardelijk door te geven aan een halsstarrig volk.
Lezen: Hosea 1:1-9
1. Waarom kan het moeilijk zijn om voor God uit te komen en voor Hem te werken in zijn
Koninkrijk? Hoe kun je het juist met veel openlijke vreugde doen?
2. Is het voor jou duidelijk welke taken je van God gekregen hebt? Deel met elkaar welke
taken dat voor jou zijn.
3. Wanneer dat niet duidelijk voor je is, bespreek dat ook met elkaar. Ga dan met elkaar in
gebed om te vragen of God je de weg wil wijzen die Hij van je vraagt.
4. Ben je dankbaar voor de taak die je ontvangen hebt? Waarom wel of niet?
5. Hoe verzamel je inspiratie, doorzettingsvermogen en energie voor je werk in Gods
koninkrijk?
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DEEL 2

Hosea’s huwelijk

H

osea moest opnieuw een huwelijk aangaan, waarvan hij bij voorbaat wist dat het
ging mislukken. Hij moest dit huwelijk sluiten als sprekend voorbeeld voor Israël.
Hij moest de overspelige vrouw opsluiten, als straf en uit voorzorg, o mdat ze dan
geen hoererij kon bedrijven. God strafte Israël, omdat het volk Hem t elkens weer ontrouw was. Hosea moest Gods boodschap doorgeven aan een volk dat juist weigerde te
luisteren. Wat een toewijding aan God om zo’n ondankbare opdracht aan te pakken en
uit te voeren. Er staat niet beschreven of de overspelige vrouw tot inkeer kwam na
deze voor haar ook zeer bijzondere en extreme periode in haar leven.
Lezen: Hosea 3:1-5
1. Kunnen wij ook zulke zware opdrachten voor onze kiezen krijgen? Hoe kun je flexibel en
vrijmoedig zijn om een onverwachte opdracht van God aan te durven pakken?
2. Kun je voorbeelden bedenken van een moeilijke opdracht die je voor God moest uit
voeren of van opdrachten die je van anderen weet?
3. Sluiten wij niet onze ogen voor een opdracht van God, omdat deze niet in ons straatje
past? Hoe kunnen we flexibel blijven en openstaan voor Gods stem?
4. Je hoeft niet ver van huis te gaan om toch een heftige opdracht voor God uit te moeten
voeren. Hosea moest optreden in zijn eigen geboortestreek. Op welke plek en op welke
manier mogen wij taken in Gods Koninkrijk uitvoeren?
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DEEL 3

Israëls ontrouw

I

sraël, en juist ook zijn religieuze leiders, zocht het in menselijke kracht en toevlucht
bij andere mogendheden en goden, waarvoor men beelden maakte. Wat een geduld
heeft de Heer met zijn volk gehad! Telkens weer liet Hij zich vermurwen, telkens weer
vergaf Hij de ontrouw van zijn volk en liet Hij zijn trouw blijken. Maar nu was de maat
vol. Hij stuurde zijn geliefde volk weg, in ballingschap. Een kleine rest van zijn volk
kwam later terug bij een verwoeste tempel en een verwoest Jeruzalem. Dit was alles
wat er van Israël over was. De ontrouw had alles kapot gemaakt.
Lezen: Hosea 4:1-19
1. Waar zoeken wij onze kracht? In menselijke kracht of bij God? Waarom?
2. De priesters werden aangesproken op hun onverantwoorde leiderschap. Ze hadden in
hun taak als rechter ‘een diepe kuil van ontrouw gegraven’ (Hosea 5:2). Hoeveel ver
trouwen kunnen en mogen wij stellen in onze leiders van kerk en staat?
3. Lees met elkaar I Petrus 2:1-10 over het koninklijk priesterschap. Wat betekent deze
taak voor ons? Op welke manier pakken wij deze opdracht op? Zie ook Openbaring 1:6
en 5:10.
4. Maken wij ook niet onze eigen afgodsbeelden? Deel voorbeelden met elkaar uit je eigen
leven, waarin iets of iemand te veel je leven beheerst(e).
5. Zijn we in ons welvarende land langzamerhand niet verslaafd geraakt aan wereldse
geneugten i.p.v. de geboden van God bovenaan te zetten? Op welke manieren zien we
dat gebeuren? Lees hierbij het Grote Gebod in Matteüs 22:36-40.
6. Hoe kunnen we in ons drukke, welvarende bestaan zoveel ruimte maken voor God dat
Hij weer op nummer één komt te staan?
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DEEL 4

God straft

G

od strafte zijn geliefde volk, omdat het volhardde in ontrouw. Het volk leerde
immers geen trouw op de vriendelijke manier, het was hardleers. God moest nu
wel op een hardhandige manier optreden. Salmanassar V van het Assyrische rijk
verwoestte de hoofdstad van het Noordrijk Israël: Samaria en veroverde in 722 Israël.
Hij voerde een groot deel van de Israëlieten in ballingschap. Nebukadnessar van het
Babylonische Rijk verwoestte in 587 v. Chr. de tempel en voerde in 586 het grootste
deel van de inwoners van Zuidrijk in ballingschap.
Lezen: 2 Koningen 17:1-9 en Hosea 9:1-17
1. Heb jij weleens lauwheid of kilheid in je geloof meegemaakt? Hoe kwam dat?
2. Ben jij weer uit dit geloofsdal gekomen? Zo ja, wie of wat heeft jou geholpen om weer
op zoek te gaan naar God?
3. Heb je weleens buiten God om andere wegen gezocht om je leven invulling te geven?
Hoe verliep deze zoektocht en wat heeft deze je opgeleverd? Heeft deze je verder bij
God vandaan of juist dichterbij gebracht?
4. Heb jij weleens een gebeurtenis meegemaakt die je ervoer als straf van God?
Waarom ervoer je deze gebeurtenis als straf van God?
5. Heb je ervaren dat God van je houdt en een vergevend God is? Deel deze ervaring met
elkaar.
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DEEL 5

Gods trouw en liefde

G

od strafte zijn volk uit liefde. Maar Hij bleef oneindig trouw en liefdevol.
Hij wachtte met verlangend hart op zijn volk totdat het weer naar Hem terugkeerde. Maar keerde zijn volk terug? Een kleine rest. Lees hier meer over in Ezra
en Nehemia. Uiteindelijk maakte God in zijn trouw een heel nieuw begin door het
zenden van zijn Zoon. Jezus Christus die niet alleen kwam voor het oude volk Israël,
maar het nieuwe verbond bezegelde met het nieuwe Israël, waartoe wij ook mogen
behoren! God zij dank! God voert zijn vernieuwing volkomen door bij de wederkomst
van de Here Jezus!
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Lezen: Hosea 11:1-11 en 14:2-10
1. Lees Romeinen 9:1-33. Welke plaats heeft het volk Israël nu in Gods koninkrijk?
Vergelijk de plaats van de heidenchristenen met die van het volk Israël.
2. Hoe ervaar jij Gods trouw en liefde? Lees hierbij Lucas 15:11-32. Deel gebeurtenissen
met elkaar , waarin je Gods trouw en liefde intensief ervaren hebt.
3. Hoe kunnen wij anderen tot een voorbeeld zijn in trouw en liefde?
4. Op welke momenten merk je dat trouw ongelooflijk belangrijk en onmisbaar is?
Wat betekent liefde voor jou?
5. Ben jij wel eens teleurgesteld in het vertrouwen dat je in een ander had gesteld?
Hoe ben je daarmee omgegaan?
6. Kijk jij uit de wederkomst van de Here Jezus? Waarom wel of niet?

Geschreven door
Annelies Smouter
INFO

Vrijwillige liefde,
ds. C.G. Vreugdenhil;
Hosea, een vreemde liefde,
H.J. Messelink; ‘Studiebijbel
in perspectief’, H.G.L. Peels,
P.H.R. van Houwelingen.
Lees ook eens de teksten in
verschillende bijbelvertalingen,
die kunnen tot een goede steun
zijn om de bijbelgedeelten beter
te begrijpen.
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