
HOSEA 14 IN VOLKLEUR 
 
Hos 14:1 Bekeer jou, Yiesraél, tot Yahweh jou Elohiem, want jy het 
gestruikel deur jou ongeregtigheid. 
 

ONGEREGTIGHEID KAN ‘N MENS POOTJIE 
 

Omdat ongeregtigheid soos ‘n rollende sneeubal is, moet dit so gou as 
moontlik gekeer word. By onsself en ook by hulle wat onder ons toesig 
staan. “Unrighteousness is like someone eating his most favourite food: once he gets started it 
becomes very hard to stop; his stomach simply expands to take in more and more.” 
 

Hos 14:2  Neem woorde met julle, en bekeer julle tot Yahweh; sê aan Hom: 
Vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere 
ons lippe aanbied.  
 

OFFERDIERE IN DIE VORM VAN LIPPE  
 

Friedrich Nietzsche (met sy bekende spreuk “God is dood”) het gesê:  “I cannot 
believe in a God who wants to be praised all the time.” 

 

“The design of redemption is to exhibit the favour of Yahweh in such a manner as to fill all hearts 
with wonder and all lips with praise.” 
 

Hos 14:3  Ashur kan ons nie red nie, op perde wil ons nie ry nie en 
tot die werk van ons hande nie meer sê: Onse Elohiem nie!  Want 
by U vind die wees ontferming. 
 

ONTFERMING IS EINTLIK VIR WESIES 
 

Soms is ons self die weeskind wat Yahweh se ontferming ontsettend 
nodig het. Soms kom daar ‘n weeskind oor ons pad teenoor wie ek Yahweh se ontferming moet 
bedien.  Laat ons waak daarteen om in hierdie opsig iets voor te gee wat ons nie is nie.  Abraham 
Lincoln: “A hypocrite is a man who murdered his parents, and then pleaded for mercy on the 
grounds that he was an orphan.” 
 

Hos 14:4 Ek sal hulle afvalligheid genees, hulle vrywillig liefhê, want my 
toorn is van hulle afgewend. 
 

ONKOLOGIE VIR ONS AFVALLIGHEID 
 

Afvalligheid is soos kanker – iets wat in die onkologie afdeling behandel 
moet word (“onkos”=mass, weight, burden). Yahweh is die grootste 
Onkoloog wat daar is en Hy kán ons genees.  Soms is hierdie proses egter 
nie maklik nie en LIEFDE speel hierin ‘n groot rol. Leo Tolstoy het gesê: 

“Only people who are capable of loving strongly can also suffer great sorrow, but this same 
necessity of loving serves to counteract their grief and heals them.” 
 

Hos 14:5 Ek sal vir Yiesraél wees soos die dou, hy sal bloei soos 'n lelie en 
sy wortels uitslaan soos die Livanon. 
 

OPSKIET SOOS ‘N LELIE 
 

Yahweh is die enigste een wat ‘n groot groep mense (selfs ‘n hele nasie) 
met sy verfrissende en verkwikkende dou só kan beïnvloed dat daar wortels 
uitskiet en die pragtigste blomme te voorskyn gebring word.   
 

“The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all.” 



Hos 14:6 Sy lote sal uitsprei, en sy prag wees soos die van 'n 
olyfboom en sy geur soos die Livanon. 
 

OLYFBOME SE ONGEWONE SKOONHEID 
 

Die olyfboom se skoonheid lê nie soseer in iets wat aan die 
buitekant gesien kan word nie, maar in die onsigbare vermoë van 
hierdie boom om in die moeilikste omstandighede denkbaar te 
kan oorleef. Dit is iets wat Yahweh vir ons kán en wíl doen – ‘n 

ander soort skoonheid as wat normaalweg in hierdie wêreld gevind word! 
 

Hos 14:7 Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei; en 
hulle self sal bloei soos die wingerdstok; die roem daarvan sal wees 
soos die wyn van die Livanon. 
 

ONDER SY SKADUWEE IS DAAR GROEIKRAG 
 

“Observe how indiscriminately a tree gives its shade to everyone, good 
and bad, young and old, high and low; to animals and humans and every living creature – even 
to the one who seeks to cut it down. This is the first quality of compassion ...” 
 

Hos 14:8 Efrayiem, wat het Ek nog met die afgode te doen?  Ek het 
hom verhoor en hou my oog oor hom.  Ek is soos 'n groen sipres 
(Heb: “berosh”) – uit My word jou vrug gevind.  
 

OOGSORG MET ‘N VERSKIL 
 

Oogsorg verwys normaalweg na ‘n soort sorg waarvoor jy self 
verantwoordelikheid neem. In Hosea het “oogsorg” ‘n totaal ander betekenis. Dit verwys na 
Yahweh wat vir ons sorg en laat vrug dra, deur sy oog op ons te hou!  
 
“He is your Father, and His role is to protect you; He will comfort you and guide you. He will feed 
you; He will keep his eye upon you when you are weak. He will seek you out when you go astray; 
He will help you in times of trouble. He will not let your enemies go unpunished; He will cherish 
you like a father cherishes his child. When you fall, He will pick you up; when you don’t 
understand, He will always understand.” 
 

Hos 14:9 Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let!  Wie verstandig is, laat hom dit 
erken!  Want die weë van Yahweh is reg; en die regverdiges sal daarop wandel, 
maar die oortreders daarop struikel! 
 

OORTREDERS WAT NIE REG SIEN NIE 
 

Daar is twee maniere waarop oortreders nie reg sien nie. Hulle sien nie die reg 
van Yahweh nie, want hulle stel nie werklik daarin belang nie.  Hulle is dikwels 
meer besorg oor die regte van mense en diere, as oor die reg van Yahweh.  En 
omdat hulle nie ‘n oog het vir die reg van Yahweh nie, sien hulle op ander vlakke 
ook nie “reg” nie.  Hulle kyk en bestudeer en redeneer, maar sien nie wat hulle moet sien nie en 
uiteindelik struikel hulle op dieselfde paaie wat ander as die weë van Yahweh gekies het. Wat vir 
die een ‘n boublok op hierdie weg is, is vir die ander ‘n struikelblok!   
 

Winston Churchill het eenkeer gesê:  “Men occasionally stumble over the truth, but most of them 
pick themselves up and hurry off as if nothing had happened.” 
 

“Leer ons, Yahweh, om reg te sien. Oefen ons oë om reg van verkeerd te onderskei. Verwyder 
asseblief by ons die verwarring wat daar in die wêreld geskep word tussen die weg van Yahweh 
en die weë van mense of die weg van die minste weerstand. Genees asseblief enige kankeragtige 
groeisel wat daar in ons liggaam mag wees – veral die kanker wat maak dat ons mense nie meer 
raaksien nie en U nie vrywillig lief het en opsoek met ons hele hart nie.” 


