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AMOS 8

DE FRUITTELER

Bijbellezing 

Woensdag 15 april 2020

HHK Kruiningen

Toen antwoordde Amos, 

en zeide tot Amazia: Ik 

was geen profeet, en ik 

was geen profetenzoon; 

maar ik was een 

ossenherder, en las wilde 

vijgen af.

Amos 7:14

4E VISIOEN

1e visioen: Sprinkhanen
2e visioen: Vuur
3e visioen: Paslood 

(ziet de Heere)
4e visioen: Mand met zomervruchten 

(hoort de Heere)
5e visioen: Altaar
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AMOS 8: 1

AMOS 8: 1
• KELUV kan vertaald worden met ‘korf, mand’, Jeremia 5:27.

• Het woord kajits = ‘zomer’, hier: vruchten die in de zomer 

geoogst werden, namelijk vijgen, druiven en olijven 

• Letterlijk: Zo / toen toonde (liet zien) Adonai JHWH 

(Heere HEERE), en zie… mand… zomer 
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WOORDSPELING

• SV De Heere HEERE deed mij aldus zien; en ziet, een korf met zomervruchten.

• NBG Aldus deed de Here HERE mij aanschouwen: Zie, een korf met rijpe vruchten.

• NBV Dit heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik zag een mand met rijp fruit.

Kanttekening 2 Sommigen verstaan door het Hebreeuwse woord een haak, 

waarmede men de vruchten die in de toppen der bomen zitten, afneemt. Jer. 5:27 

wordt het genomen voor een vogelkorf of kouw

Het is RIJP FRUIT

• Qayits (zomer / zomervruchten) en Qeyits (einde)

• Vaker in Bijbel
– Jeremia met Amandelboom → saqed en het waken (saqad) van God

– Rijp fruit → Rijp voor de ondergang (?)

AMOS 8: 2

2 En Hij zeide: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een 
korf met zomervruchten. Toen zeide de HEERE tot 
mij: Het 3einde is gekomen over Mijn volk Israël; Ik 
zal het voortaan niet meer 4voorbijgaan.

3 In het Hebreeuws komt het woord zomer of zomervrucht, en het 
woord einde zeer na overeen, zodat de naam van het ene aan het 
andere kon doen gedenken. Vgl. Jer. 1:11. 

Jer. 1:11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 
Wat ziet gij, Jeremía? En ik zeide: Ik zie een amandelroede.

4 Zie Amos 7 op vers 8. 

Amos 7:8 (kt.) En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik 
zeide: Een paslood. Toen zeide de Heere: Zie, Ik zal het paslood 
stellen in het midden van Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet 
meer voorbijgaan.

Opbouw visioen
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https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=1&ind=1#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=7&ind=1#vers8
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AMOS 8: 2

• Let op!

–MIJN volk Israël (!)

–Voorbijgaan… de Heere gaat hun zonden 
niet langer voorbij!

• Voorbijgaan was dus genadig…

–Einde!

AMOS 8: 3
3 Maar de gezangen des 5tempels zullen 6te dien dage huilen, spreekt de Heere 
HEERE; vele dode lichamen zullen er zijn, in alle 7plaatsen zal 8men ze stilzwijgend 
wegwerpen.

5 Het gezang of de muziek, die zij in den afgodischen tempel te Bethel en elders 
plachten te gebruiken (Amos 5:23), zal in gehuil veranderd worden. Zie vers 10. 
Amos 5:23 Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen.
vers 10 En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle lendenen een zak en op 
alle hoofd kaalheid opbrengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs einde 
als een bitteren dag.

6 Ten tijde der straf.

7 Hebr. plaats.

8 Of: men zal horen: Werp weg, zwijg. Of: in alle plaatsen zal hij die ze weggeworpen 
heeft, zeggen: Zwijg. Vgl. Amos 6:10. De zin is, dat er zulke menigte van doden zal zijn, 
dat men daarvan geen werk zal maken, noch zich moeien met begrafenis, maar men zal 
ze stillekens en zonder beweging wegwerpen of wegstoppen. 
Amos 6:10 En de naaste vriend zal een iegelijk van die opnemen, of die hem verbrandt, om de beenderen uit het 
huis uit te brengen, en zal zeggen tot dien die binnen de zijden van het huis is: Zijn er nog meer bij u? En hij zal 
zeggen: Niemand. Dan zal hij zeggen: Zwijg, want zij waren niet om des HEEREN Naam te vermelden.
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https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=5&ind=1#vers23
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=8&ind=1#vers10
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=6&ind=1#vers10
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AMOS 8: 3
• Sjirot Hekal: betekent ‘tempelliederen’. 

– Ook paleisliederen of paleiszangeressen

• Tempelliederen worden klaagzangen. 

– In plaats van gezongen wordt er gejammerd!

• ‘neerwerpen’

– Door God

– De lichamen 

• ‘Stil’

– bijwoordelijke bepaling (bij ww wegwerpen)

– Losse uitroep (ook in Amos 6:10 – ZWIJG!).

Maar de gezangen des 
tempels zullen te dien 
dage huilen, spreekt 
de Heere HEERE; veel 
dode lichamen zullen 
er zijn, in alle plaatsen 
zal men ze 
stilzwijgend 
wegwerpen.

AMOS 8: 3
• Reactie op het oordeel

– Verwoesting en oorlog (7:9)

• Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israëls eigendommen verstoord 

worden; en Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard.

– Dood en rouw (8:3)

• vele dode lichamen zullen er zijn, 

• in alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen

• Reactie op de Coronacrisis

– De dag van de Heere komt!
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OOGSTEN…
• Beeld van de oogst in de Bijbel = oordeel!

• Ds. Westerink: oogst rijpen voor hemelschuur, maar ook oogst rijpen voor 

oordeelsvuur

AMOS 8: 4
• Wat zijn dan de zonden?

– 4 Hoort dit, gij, die den nooddruftige opslokt! 

– en dat om te vernielen de ellendigen des lands;

– 5 Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht 

mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? 

verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk 

handelende met bedrieglijke weegschalen;

– 6 Dat wij de armen voor geld mogen kopen, en den nooddruftige om 

een paar schoenen; dan zullen wij het kaf van het koren verkopen.

• Hoofdstuk 2

– 6 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israël, en om vier zal 

Ik dat niet afwenden; omdat zij den rechtvaardige voor geld verkopen, 

en den nooddruftige om een paar schoenen.
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AMOS 8: 4
• Hoort dit, gij die 9den nooddruftige 

10opslokt, 

• en dat om te vernielen de ellendigen des 
lands;

• om te verpletteren, te vertrappen
• Het werkwoord betekent hier ‘beëindigen, 

vernietigen’ en vormt een woordspel met ‘de 
sabbat’ in het volgende vers.

• Letterlijk
– Luister naar dit= verzwelgende / 

vertrappende = de minderbedeelden = en 
te laten stoppen / beëindigen= de armen = 
van het land

• GIJ!
– De rijken / edelen vertrappen / verachten / 

vernederen de armen / behoeftigen

– Kooplieden / handeldrijvers / ‘economen’

Amos 2:6
Alzo zegt de HEERE: Om drie 
overtredingen van Israël, en om vier 
zal Ik dat niet afwenden; omdat zij 
de rechtvaardige voor geld 
verkopen, en de nooddruftige om 
een paar schoenen.

Amos 4:1
Hoort dit woord, gij koeien van 
Basan! gij, die op de berg van 
Samaria zijt, die de armen verdrukt, 
die de nooddruftigen verplettert; gij, 
die tot hun heren zegt: Brengt aan, 
opdat wij drinken.

Amos 5:12
Want Ik weet, dat uw overtredingen 
menigvuldig, en uw zonden machtig 
vele zijn; zij benauwen de 
rechtvaardige, nemen zoengeld, en 
verstoten de nooddruftigen in de 
poort.

AMOS 8: 5
• Hoe doen ze dat, die armen vertrappen / verzwelgen?

– Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij 

leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen 

openen? 

– verkleinende de efa, en de sikkel vergrotende, en verkeerd 

handelende met bedriegelijke weegschalen;

• Op twee manieren:

– Ze kunnen de feestdagen en zondagen (sabbat) nauwelijks 

afwachten om weer te kunnen gaan handelen

– En dat handelen doen ze onoprecht – oneerlijk (8ste gebod!)

• Verkleinen van de Efa (36-40 liter) – leveren te weinig koren

• Vergroten van de gewichten (sikkel = 11,5 gram) – te hoge prijs betalen

• Valse weegschalen
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AMOS 8: 5
• Vorige keer

– Ze zitten in de kerk / 

synagoge te bedenken hoe 

zij op maandag de ander 

(de zwakke) kunnen 

oplichten!

– Terwijl ze vroom de 

psalmen zingen, bedenken 

ze ijdele plannen

– De armen arm maken en 

van hun vrijheid beroven 

(verkopen)

Leviticus 19:
35 Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, 
met het gewicht, of met de maat.
36 Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, 
een rechte efa, en een rechte hin; Ik ben de HEERE, uw 
God, die u uit Egypteland uitgevoerd heb!
37 Daarom zult gij al Mijn inzettingen en al Mijn rechten 
onderhouden, en zult ze doen; Ik ben de HEERE!

AMOS 8: 5
• Deuteronomium 25

13. Gij zult geen tweeërlei 
weegstenen in uw zak hebben; een 
groten en een kleinen.

14. Gij zult in uw huis geen tweeërlei 
efa hebben, een grote en een 
kleine.

15. Gij zult een volkomen en gerechten 
weegsteen hebben; gij zult een 
volkomene en gerechte efa hebben; 
opdat uw dagen verlengd worden in 
het land, dat u de HEERE, uw God, 
geven zal.

16. Want al wie zulks doet, is den 
HEERE, uw God, een gruwel; ja, al 
wie onrecht doet.

15
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AMOS 8: 6
• Dat wij de armen voor geld mogen kopen, en de 

nooddruftige om een paar schoenen; 

• dan zullen wij het kaf van het koren verkopen.

– We verkopen afval voor graan!

• Gij zult niet stelen

– Veroordeelt materialisme (nieuwe slavernij)

– Maar ook anderen verkopen in slavernij

– Veroordeelt oneerlijk handelen

– Uitbuiting (van je economische machtspositie)

– Veroordeelt onbarmhartigheid

– Alles is van de HEERE… wees dan barmhartig als Hij

• En dat alles onder de schijn van vrome godsdienst

DE AANKLACHT (SAMENGEVAT)
• U zegt….!

• Amos heeft het hen horen zeggen!

– Vrome mensen

– Oplichters

– Uit  op geld!

– Laat het zo snel mogelijk voorbij zijn, de zondag… dan kunnen we weer 

verder….

– Komen op onrechtmatige wijze aan hun inkomen

• Door te knoeien met maten, gewichten en weegschalen.

• Door mensen te verkopen als handelswaar

• En door inferieure spullen te verkopen (van slechte kwaliteit)

17
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AMOS 8: 7 – IK ZWEER… IK ZAL NIET VERGETEN! IN DER EEUWIGHEID

NIET (NOOIT) – AL HUN WERKEN!
7 De HEERE heeft gezworen bij Jakobs 21Heerlijkheid: 
22Zo Ik 23al hun werken in eeuwigheid zal vergeten!

21 Of: Excellentie, Hoogheid, Uitnemendheid, dat is, bij 
Zichzelven, Die Israëls eer en roem was, en behoorde te 
zijn. Zie Ps. 106:20 met de aant. Vgl. Amos 4:2; 6:8, met de 
aantt. 

• Amos 4:2 De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn 
heiligheid, dat er, zie, dagen over ulieden zullen komen, 
dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen 
met visangels.

• Amos 6:8 De Heere HEERE heeft gezworen bij 
Zichzelven (spreekt de HEERE, de God der heirscharen): 
Ik heb een gruwel van Jakobs hovaardij en Ik haat zijn 
paleizen; daarom zal Ik de stad en haar volheid 
overleveren.

22 Een afgebroken rede in het eedzweren gebruikelijk. Zie 
Ez. 34 op vers 8, enz. 

23 Of: enige van deze hun werken, enz.

verhoging, majesteit, 
uitmuntendheid,

…van naties, hun rijkdom, 
macht, pracht van 
bouwen
…van God

Psalm 47: 4 
Hij verkiest voor ons onze 
erfenis, de heerlijkheid 
van Jakob, dien Hij heeft 
liefgehad. Sela.

AMOS 8: 8-14

HSV Zou hierom het land niet sidderen, zodat 
elke inwoner rouw bedrijft, omdat het in zijn 
geheel stijgt als de Nijl, stijgt en wegzinkt als 
de rivier van Egypte?

1 De woorden van Amos, die onder de veeherderen
was van Thekoa, dewelke hij gezien heeft over Israël, 
in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de 
dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van 
Israël; twee jaren voor de aardbeving.
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https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=4&ind=1#vers2
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AMOS 8: 8-14
• De beschrijving doet opnieuw denken aan een aardbeving, 

waarbij het land zodanig in beroering is dat de beweging 

ervan wordt vergeleken met de getijden van de Nijl

– Beven & sidderen

– Stijgen

– Kolken

– Wegzinken 

• of verdrinken

Ja, het zal geheel oprijzen 

als een rivier, en het zal 

heen en weer gedreven en 

verdronken worden, als 

door de rivier van Egypte.

AMOS 8: 8 - 14
8. Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie daarin 

woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier, en 
het zal heen en weder gedreven en verdronken worden, als 
door de rivier van Egypte.

9. En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere 
HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, 
en het land bij lichten dage verduisteren.

10. En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage
veranderen, en op alle lenden een zak, en op alle hoofd 
kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is 
over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren 
dag.

11. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een 
honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, 
noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des 
HEEREN.

12. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het 
oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, 
maar zullen het niet vinden.

13. Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de 
jongelingen van dorst versmachten;

14. Die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo 
waarachtig als uw God van Dan leeft, en de weg van Ber-
seba leeft! en zij zullen vallen, en niet weder opstaan.

21
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AMOS 8: 8-14
• En het zal te dien dage geschieden, 

spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon 

op de middag zal doen ondergaan, en 

het land bij lichte dag verduisteren.

Amos 5: 8
Die het Zevengesternte en de Oríon maakt, en 
de doodsschaduw in de morgenstond 
verandert, en de dag als de nacht verduistert; 
Die de wateren der zee roept, en ze uit giet op 
de aardbodem, HEERE is Zijn Naam.

Amos 5: 18
Wee hen, die de dag des HEEREN begeren! 
Waartoe toch zal u de dag des HEEREN zijn? Hij 
zal duisternis wezen en geen licht.

E r  w a s  e e n  z o n s v e r d u i s t e r i n g  i n  7 8 4  e n  7 6 3  v. C h r

AMOS 8: 10 (ROUW)

• En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklacht veranderen, en op alle 
lendenen een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als 
er is over een enige zoon, en zijn einde als een bittere dag.
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AMOS 8: 8-14
• Hongersnood

ZOEKEN EN NIET VINDEN…
• 11 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal 

zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de 

woorden des HEEREN.

• 12 En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij 

zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet 

vinden.
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AMOS 8: 14
• Mattheus 4:

– 2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde 

Hem ten laatste.

– 3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods 

Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.

– 4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij 

brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods 

uitgaat.

TE DIEN DAGE…
• 3 Maar de gezangen des tempels zullen te dien dage huilen

• 9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon 
op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren.
– 10 En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle 

lenden een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als 
er is over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren dag.

• 11 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het 
land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om 
te horen de woorden des HEEREN.
– 12 En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen 

omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.

• 13 Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst 
versmachten;
– 14 Die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waarachtig als uw God van 

Dan leeft, en de weg van Ber-seba leeft! en zij zullen vallen, en niet weder opstaan.
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JONGE GENERATIE

• De jonkvrouwen

• De jongelingen
– Als de jongeren versmachten en ineen zakken, hoe zal dan het lot van de 

ouderen zijn. De bloeiende generatie, de toekomst van de natie!

• Gaat om GEESTELIJKE DORST!

• 14 Die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waarachtig als uw 
God van Dan leeft, en de weg van Ber-seba leeft! en zij zullen vallen, en niet 
weder opstaan.

– De “Schuld van Samaria” = de afgodendienst / Baäl

– Zweren bij de schuld van Samaria → zweren van de HEERE bij de trots 
van Jakob (zie vs.7). 

– Zij die zweren bij de afgodendienst in Dan en Berseba zullen vallen en niet 
meer opstaan (zie Am.5:2).

– Dan (noorden) en Berseba (zuiden) = Noord- en Zuidrijk (Israë en Juda)!

– Overal waar de Heere niet wordt gediend!

2020
• Zonde van de uiterlijke schijn en innerlijke verrotting

– Vroom op zondag en Dreesman van maandag-zaterdag

– Onrecht in handel (en wandel) – Christen zijn op je werk, kan dat?

• Leven wij de bij ‘dag van de Heere’?

– Hij komt!

– Oordeel komt eraan, ook al gaat bij ons alles voor de wind

– Zijn we er klaar voor (Dwaze en Wijze meisjes)

• Onrustige zoekers

– Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden!

– Onrustig zoeken, naar Wie of wat?

• Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet!

• Hij is Opgestaan!
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SCHONE SCHIJN BEDRIEGT

AMOS – VERTALING LETTINGA
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VRAGEN BIJBELLEZING AMOS 8
1. [Vers 1] Wat heeft een korf met zomervruchten met het naderende oordeel 

en einde te maken? Pak niet gelijk een verklaring, maar probeer even na te 
denken en daarna de kanttekeningen of iets dergelijks te raadplegen/

2. [Vers 3] De gezangen van de tempel zullen huilen... Over welke tempel gaat 
het hier? Bedenk nog even de roeping van Amos!

3. [Vers 3] Het wegwerpen van de lichamen is een oordeel. Hoe zit dat?

4. [Vers 5-6] Vat de klacht eens samen die Amos hier uit?

5. [Vers 7] Wat is de Heerlijkheid van Jakob? Wat betekent het?

6. [Vers 8 en 9] Zelfs de natuur komt in beweging. Welke beelden roepen de 
woorden op?

7. [Vers 10-14] Er komt honger, dorst, rouw enz. Wat is volgens u het ergste wat 
hier genoemd wordt?

8. [Vers 14] Het oordeel komt over het hele land (Dan tot Berseba). Wat 
betekent dat voor Juda?

9. Waar is hier de genade van de Heere nog te vinden?

10. Wat heeft Amos 8 ons in de Coronacrisis te zeggen, zeker wanneer we 
terugdenken aan de woorden van Amos 3: 6b? 

AMOS 8 SAMENGEVAT
• Amos 8 opent met een 4e visioen: een mand met rijp 

fruit. “Toen zij de HEER: ‘Weldra zal de tijd rijp zijn. Ik zal 
mijn volk Israël niet langer sparen.'” (Amos 8:1-2). 

• De reden? Onrecht, armen onderdrukken, knoeien met 
weegschalen voor eigen gewin (Amos 8:4-7). 
Aardbeving en zonsverduistering, een einde aan de 
feesten, dood en bitterheid, honger en dorst zijn de 
straf (Amos 8:8-14). 

• De zomervruchten hebben in het Hebreeuws dezelfde 
klank als ‘het einde’. Geen detail is toevallig 
opgeschreven. Het zoeken naar Gods woord na de 
aardbeving lijkt positief, maar blijkt tevergeefs. Hoe kan 
dat? God laat zich toch vinden? 

• Triest genoeg is het noorden van Israël ontdaan van de 
dienst aan JHWH en zijn godsmannen gedood of 
verbannen. Amos krijgt niet voor niets de opdracht naar 
Judea op te krassen! Denk aan de profeet Elia die zich 
bij God beklaagt als enige overgebleven te zijn in 
noord-Israël (1 Koningen 19). In een goddeloos en van 
God ontdaan land zul je Hem niet vinden.

• De dag waarop de zonsverduistering is uitgerekend als 
15 juni 763 voor Christus. Er zijn archeologische 
vondsten in Gath die duiden op een aardbeving.
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