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HOOFDSTUK 1 
 

Wij vinden een eervolle inleiding omtrent deze profeet, welke naar ons inzien 

onterecht een “kleine” profeet wordt genoemd. Zijn voorouders worden tot in het 

vierde geslacht vermeldt, waarbij koning Hizkia. De naam van de jonge profeet 

“Zefanja”, betekent: “God heeft beschermd” of “als een schat bewaard” Zijn 

vader was een man uit Kush, Ethiopië. Een groot gedeelte van het Joodse volk 

vluchtte naar Ethiopië, toen de tempel in Jeruzalem werd ontheiligd door de laatste 

koning van Israël, en dit met zwijnenoffers. 

GODS OORDEEL OVER DE WERELD KOMT ERAAN! 
De profeet zal zwaar onder de indruk zijn geweest, na de opdracht om deze zaken 

aan Gods volk te verkondigen. Hij had geen blijde boodschap, veel succes bij het 

volk zal er niet zijn geweest, velen zullen hem de rug hebben toegekeerd. God sprak 

dwars door hem heen. (2) Het oordeel lijkt even rampzalig, als het oordeel van de 

zondvloed. Na de zondvloed kwam een nieuw begin op aarde. Ook de profeet 

Jeremia wijst naar een economische ramp. 

13 Ik wil hun oogst inzamelen, luidt het woord des Heren; er zijn geen druiven aan de wijnstok 
en geen vijgen aan de vijgenboom, ja, het loof verwelkt; en hetgeen Ik hun had gegeven, dat 
ontgaat hun.Jer.8 

 
Zefanja waarschuwt dat God een einde zal maken aan de bewoonbaarheid en de 
inkomsten van hun land. Hetzelfde taalgebruik vinden wij bij de profeet Jesaja welke 
zich richtte tot Babel. De barbaarse Chaldeeën, voorouders van het huidige “I.S” van 
vandaag, daartegen zal God hard optreden.  
 

19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden 
als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde; 20 Het zal in eeuwigheid 
niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier 
zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren; Jes.13 
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AFGODERIJ OORZAAK VAN ALLE ELLENDE 
(3) God zal optreden met een vernietigend 

oordeel over het land. Alle levende wezens 

zullen verdwijnen, door uitsterving. (Jer.12:4, 

Ezech.14:13)  

De natuur zal ernstige problemen krijgen, 

bijzonder door geen rekening te houden met 

Gods natuurwetten. Met al hun afgoderij zal God 

afrekenen!  

(4,5) De profeet laat weten dat God zal optreden 

tegen Jeruzalem, net als ten tijde van Manasse! 

(2 kon.23:27). Wij lezen over zes groepen van 

mensen, welke in aanmerking komen voor 

oordeel. De Baal en Moloch cultus zal worden 

uitgeroeid. Ook Juda bezondigde zich nu ook 

aan aanbidding van de Baal, net als Israël met 

Achab! Alle baalpriesters zouden verdwijnen. ( zie afb. Moloch in het huidige Irak ) 

Ook zal de naam van de “Chemarim priesters” verdwijnen, dit 
waren afgodspriesters, zonaanbidders. Zij waren op de daken 
van hun huizen, en aanbaden de zon, de maan en de sterren. 
(Deut.4:19) Het neerbuigen kan men vertalen als zich uitgestrekt 
op de grond leggen, een ritueel tot inlijving aan “Malcham”. Here 
Malcham, ook Moloch genoemd, de god van Amonnieten, werd 
soms met eventuele kinderoffers aanbeden. Dit soort van 
godsdienst werd ingevoerd door koning Manasse, welke de 
aanbidding van de koningin des hemels invoerde. De profeet 
Jeremia maakte melding van deze afgoderij: 

  
18 De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan 

en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te 
maken voor de koningin des hemels en zij brengen 

plengoffers aan andere goden teneinde Mij te 
krenken.Jer.7 

Het bekende Asjerabeeldje werd in de huizen 

gevonden bij de huisgoden, en ook als 

beschermgodin gebruikt bij geboorten. Deze 

afgoderij is later doorgedrongen in het Babels 

christendom. Daar werd de Asjera, 

hemelkoningin vervangen door de moeder van 

Jezus en als “Koningin des hemels” 

aangenomen. Ook werd ze “Vrouw van de 

sterren in de hemel genoemd”.  
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Vandaar komen de sterren rond een Mariabeeld.    

De twee bomen meestal naast een Mariakapel langs 

de wegen, vinden hier hun oorsprong. Het woord 

Asjera in het O.T. werd vertaald als boomstam of 

bos. Vandaar sprake over de boom van Asjera, 

koningin des hemels.  

Men aanbad ook de “gastheer” van de hemel. Ze 

waren in feite dubbelhartig, ze dienden alle goden samen, dit is de Here een gruwel. 

Ook vandaag is er een politiek streven om alle godsdiensten te verenigen! Het 

Vaticaan streeft naar een soort V.N. voor alle religie. 

And them that worship the host of heaven upon the housetops;(KJV)  

“Host” waarvan later “Hostie” werd gemaakt en aanbeden in optochten, het 

kruisteken werd toegevoegd als katholiek symbool. Ook allen die afvallen van de 

Here komen onder dit oordeel. (zie Bijbelstudie Openbaring 14) 

https://biblespace.wordpress.com/category/studie-over-andere-bijbelboeken/het-boek-

openbaring-2014/ 

(6) Hier is sprake over geloofsafval, en ongelovigen staan op een lijn, klaar om ook 

Gods oordeel te ondergaan. (2 Petr.2:19,20) Onder geloofsafval begrijpen wij, een 

gedrag dat geen nastreven meer kent van Gods geboden. Mensen die de genade 

veranderen in losbandigheid, en zich niet meer wensen te binden aan de wil van 

God. Ze zoeken een eigen Bijbeluitleg dat tegemoet komt aan hun verlangens. Ze 

zijn niet oprecht in hun denken. 

4 Doe goed, Here, aan de goeden, en aan de oprechten van hart, 
5 Maar hen die zich tot kronkelpaden neigen, zal de 
Here met de bedrijvers van ongerechtigheid doen 

vergaan. Vrede zij over Israel!Ps.125 

 

DE DAG DES HEREN 
 

(7) De profeet roept het volk op tot stilte en bezinning. (Zach.2,13) Gods oordeelsdag 
komt eraan zo schrijft de profeet. De invasie van Babel vernietigde Jeruzalem, zo 
werd deze profetie wat later gedeeltelijk vervuld. (586 v.Chr.) God toornt over iedere 
vorm van afgoderij. God heeft geduld, maar niet eeuwig! Wij lezen over een 
offermaal welke God heeft bereid, en Hij heeft ook genodigden geheiligd. Zijn gasten 
heeft God afgezonderd, en komen blijkbaar niet in dat oordeel. Wij bedenken het 
offer van Jezus, waarbij Hij de beker opnieuw zal heffen op het bruiloftsfeest. De 
genodigden kunnen wij zien als alle gemeenten van Christus. Jezus sprak over Zijn 
Vader “als iemand”.  
 

16 Hij zeide tot hem: Iemand richtte een grote maaltijd 
aan en nodigde velen.Luc.14 

https://biblespace.wordpress.com/category/studie-over-andere-bijbelboeken/het-boek-openbaring-2014/
https://biblespace.wordpress.com/category/studie-over-andere-bijbelboeken/het-boek-openbaring-2014/
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In de tijd van Zefanja was het goed bekend, 

dat tijdens feesten, aanslagen werden 

gepleegd. Het waren geschikte momenten om 

aan te vallen. Wij bedenken het feestmaal van 

Belsazar, God maakte een einde aan zijn 

koningschap. 

(8) Terwijl het feestmaal doorgaat in de hemel, 

begint God met Zijn oordeel. Het eerste wat 

Hij aanpakt, zijn de regeringsleiders en de 

monarchie, welke waarschijnlijk niet Joods 

gezind zijn. Ze zullen bezocht worden door oorlog. 

(9) Er zou vloek komen over allen die “over de drempel van de tempel” springen. Dit 

was een bijgelovige traditie van de Filistijnse priesters. De Filistijnse visgod Dagon, 

was gevallen toen men de ark in hun afgodentempel had geplaatst. (1 Sam.5) De 

bekende mijter van katholieke bisschoppen is afkomstig van het hoofddeksel van de 

afgod Dagon. Dat is uitheemse kledij. Wie die springbeweging maakte, deed aan 

afgoderij. Ook oordeel over alle vorm van terrorisme. (10,11) De vispoort lag aan de 

noorderkant van de stad Jeruzalem. De gedroogde vis kwam binnen vanuit Tyrus in 

Libanon. Het luid gekraak kan best wijzen op een zware aardbeving. Ook de 

inwoners van de vijzel, dit is Tiberias, ten noorden, als handelaars en bankiers 

worden uitgeroeid. (zie afb.huidige Tiberias) 

(12,13) Ook Jeruzalem zal of zou niet 

ontsnappen aan dit beschreven oordeel. Daar 

zullen de rijken, welke beschreven worden als 

ongelovigen omkomen. Er werden veel nieuwe 

woningen gebouwd. Ze dachten dat God geen 

invloed had op al het aardse gebeuren. Het 

lijkt hun antwoord te zijn op de woorden van 

de profeet. Zij dienden enkel de Mammon.  

Ze werden gediend, leefden in grote weelde 
en bewogen nog weinig. Ze zullen worden 
opgespoord en kwamen om. Even naar onze 
tijd weerspiegeld. Het lijkt of ze zich hadden 
verborgen in schuilkelders?  
 

15 En de koningen der aarde en de groten en de 
oversten over duizend en de rijken en de machtigen 

en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de 
holen en de rotsen der bergen; Openb. 7 

Deze mensen zullen geen genot meer kennen van hun rijkdom of vermogen. Ze 

werden beroofd. 
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(14,15) De oordeelstijd nadert snel zo schijft de profeet. Bitterheid zal er zijn door 

machteloosheid, ook bij de helden. (Jer.48:41). Wij kunnen hier verwijzen naar de 

profeet Joel die in dezelfde richting waarschuwde. Ook wees hij naar de bloedmanen 

van onze jaren, als tekenen van de tijd. 

 

 
1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn 
heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, 

want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! 
2 Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag 
van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood 

uitgespreid over de bergen, is een talrijk en 
machtig volk; desgelijks is er van ouds niet 

geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd 
der verste geslachten.Joel.2 

31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de 
maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag 

des Heren komt. Joel 2 
(16,18) Hier horen wij bazuingeschal, een alarm tot de aanval tegen de versterkte 

steden en tegen alle afweermogelijkheden van Israël. Dan komt er hier de 

benauwdheid van Jacob terug, de grote verdrukking. Gaan als blinden en hun bloed 

dat wordt uitgestort als stof, lijkt duidelijk op een nucleaire of een chemische aanval. 

Verscheurde lichamen wijzen naar ontploffingen. Zij weten niet meer hoe zich te 

verdedigen. Alle voedsel zal zijn besmet, en oneetbaar. Geld zal niemand kunnen 

helpen, het zal een complete chaos zijn. Niet met water zal de wereld vergaan, maar 

door vuur zullen alle goddelozen van de aarde verdwijnen. 
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HOOFDSTUK 2 
 

De profeet wil de aandacht vestigen op het hoog dringend karakter van zijn 

Goddelijke boodschap, tijdens de regering van koning Josia. Het volk is 

schaamteloos geworden. Dit wijst erop dat het volk bijna geen zondebesef meer 

kent. Ze voelden zich vrij in hun doen en laten. Ze werden vertrouwd met volks 

bijgeloof, traditie en afgoderij. De profeet herhaalt zijn oproep tot bekering. Zo is het 

ook nog vandaag, mensen dienen tot inkeer te komen, en zich niet verder laten 

leiden door kerktraditie. 

Wat gebeurt er wanneer iemand zich niet wil bekeren? 
13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, 

spant zijn boog en legt aan, 14 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt 
zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7 

God komt in actie, wanneer iemand Zijn zoon verwerpt, die zijn leven gaf, tot 

vergeving. Zware beproevingen, als ziekte, epidemieën staan zo’n mens of volk te 

wachten. Dit is het grootste risico welke een mens in zijn aardse leven kan nemen. 

Een plotse dood kan het gevolg zijn.(Jes.55:7) 

(2) Wanneer het besluit komt over het uitvoeren van Gods oordeel, Gods wraak, 

werd niet beschreven. De tijd van Gods oordeel werd ook omschreven als de “Dag 

des Heren”. Voor een eerste vervulling van deze profetie wijzen wij naar het vorige 

hoofdstuk. Deze profetie zal zich herhalen, als een onheilsdag de “Dag des Heren” in 

de eindtijd.  

(3) Zefanja richt zich tot de nederige mens, tot allen die nog de God van Israël 

dienen. Tot hen die gerechtigheid willen nastreven, Godvrezend leven en 

bidden. Die God zoekt zal Hem vinden, en een relatie krijgen. God zit niet op een 

erestoel in een kerk! Hij is te vinden door Zijn Woord en woorden! (Joh.1:1) Jezus 

sprak over gelukkige mensen die streven naar gerechtigheid. Gerechtigheid was en 

is in onze samenleving aan het verdwijnen. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Matth.5 

Wij verwijzen naar de tijd van de profeet Elia, daar lezen wij: 
  
18 Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen 
hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet gekust heeft.( 1 Kon.19) 

Enkele jaren terug werd een Baal-altaar gevonden in Eskolon. (zie foto). Hier werd 

iedere ziel die zich niet 

bezondigde aan afgoderij 

behouden. Het kussen van 

beelden of voorwerpen drong 

door in het Babels 

christendom. Baal en 

Astarte vereerd met sexuele 

handelingen.  
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Vandaag betekent dit de sexuele vrijheid, waarbij de vrouw het recht krijgt te kiezen. 

Kinderen offerde men op het altaar, ook vandaag door abortus.  

Ook zal God zijn aangenomen kinderen sparen als Zijn wraak zal losbarsten over 

deze aarde van vandaag. (a.v. land=geen tegenstrijdigheid). Zefanja schrijft over de 

mogelijkheid van een “verborgen worden” of in veiligheid gebracht worden. Dit 

wijst naar de plotse opname, welke alle Bijbelgetrouwe christenen verwachten in de 

eindtijd of daarvoor. 

DE GEVOLGEN VAN GODS TOORN 

 4 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon 

tot een woestenij worden, Asdod zal men 

op de middag verdrijven, en Ekron zal 

ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners 

der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des Heren is tegen u, Kanaan, land der Filistijnen, 

en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn.  

(4,7) Het is niet ondenkbaar dat eens het huidige Gaza, plots het begin zou 
betekenen van vervulling in de eindtijd. Is dit daadwerkelijk het geval, dan zullen de 
Palestijnse terroristen met hulp van Arabische landen mogelijk binnen een korte tijd 
een aanval uitvoeren op Ashkelon, Asdod en Ekron, waarbij deze steden verwoest 
zullen worden. Deze gebieden zullen ontvolkt worden als gevolg. De Filistijnen, de 
Cheretim, kwamen onder den vloek. Dit zijn of waren alle Palestijnse stammen, en 
afkomstig uit Kreta, Keretieten, kretenzen. (Ezech.25:16) 
https://biblespace.wordpress.com/2013/11/12/de-toekomst-van-gaza/ 

In 147 v. Chr. werd Asdod door de Makkabeeër Jonathan veroverd. Askelon gaf zich 

over. De Syrische koning gaf de stad Ekron aan Jonathan. De Filistijnse of 

Palestijnse stammen gingen op in Israël en andere volkeren. Zo kwam er een keer in 

het lot van Juda en deze steden werden 

Joods. Moab  en Ammonieten maakten het 

Gods volk lastig met aanvallen en het 

roven van grondgebied.  

(9) Deze profetie zal zich herhalen, waarbij 
het overblijfsel van Israël dit zal 
plunderen en in bezit zal nemen als erfelijk 
bezit! Jordanië hoelang nog uw bestaan? 
Kan Israël Jordanië de zonen van Lot, 
voldoende vertrouwen? U zult worden als 
Sodom, hoe, dat weten wij niet. Sodom 
kwam om zoals beschreven:  

https://biblespace.wordpress.com/2013/11/12/de-toekomst-van-gaza/
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24 Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de 
hemel; 25 En Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der 
steden en het gewas van de aardbodem. Gen.19 

Ook de profeet Jesaja schreef: 10 Want de hand des Heren zal op deze berg rusten, 

maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in 

het water van een mestkuil. Jes.25 

(10,12) 11 Geducht zal de Here tegen hen wezen, want Hij zal alle goden der 

aarde doen wegteren, en voor Hem zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, 

alle kustlanden der volken.12 Ook gij, Ethiopiër, zult met mijn zwaard 

doorstoken worden. 

Er komt een duidelijke 

hervorming, bij de volken van 

rondom ze zullen eens de God 

van Israël vrezen. God zal alle 

afgoderij laten verdwijnen, alle 

eigen gevormde godsdiensten, 

en ze zullen de God van Israël 

aanbidden! Ethiopië voor W.O.II 

Abessinië genoemd. Het zwaard 

betekent symbolisch “oorlog”. Bij 

de eerste vervulling kwam Ethiopië samen met Egypte te gronde door 

Nebukadnezar.  

 
HET NOORDEN 

 

(13,15) Het “Noorden” keert regelmatig 

terug in de eindtijdprofetieën. Ten noorden 

van Israël ligt Syrië, dat bijna dagelijks in de 

media komt. Het Syrië dat zich steeds sterk 

vijandig heeft opgesteld tegenover Israël.  

 

Nineve, in Irak 

wordt momenteel 

van zijn laatste restanten ontdaan. IS, vernietigen 

momenteel de oude muren en andere afgoden van deze 

stad. (Bron:AINA)  Ook de herinneringen aan Nimrod, de 

eerste wereldleider, worden afgebroken. 

Het wordt een wildernis, en dor als een woestijn. In de veel 

besproken psalm 83 komt opnieuw Assur, Irak (?) in de 

strijd tegen Israël. De strijders van IS zijn de 

afstammelingen van de oude Chaldeeën.  
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HOOFDSTUK 3 
 

De profeet spreekt harde en beschuldigende woorden tegenover Jeruzalem. Hij 
overtuigt de inwoners van allerlei zondig gedrag. (1,2) De mensen zijn weerspannig 
geworden, wilden niets meer horen van Gods wet. Onder deze weerspannigheid 
begrijpen wij, dat de mensen hun eigen wil, hun eigen manier en vorm om God te 
dienen stelden. Zij vervielen tot afgoderij met muziek en dans. (Deut.28) Zo was ook 
koning Saul ongehoorzaam, hij verloor zijn kroon. Christenen kunnen ook hun kroon 
verliezen!  
 

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en 
ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren 
verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.1 Sam.15 

 

Jeruzalem luisterde niet naar de profeten, wilde van geen goede raad meer horen, 

ze liet zich verleiden tot allerlei demonische afgoderij. Hun eigen God riepen zij niet 

meer aan. Als Israël vandaag opnieuw hun God zal aanroepen, en Jezus als hun 

Messias zal aanvaarden, dan keren de ware wonderen terug! 

HAAR LEIDERS… 
vorsten: brullende leeuwen 

rechters: avondwolven 

profeten: woordenkramers 

priesters: ontwijden ‘t heilige 

 (3,4) De politieke leiders van het land, traden op als brullende leeuwen, als met 

grote dreigende woorden, en zeer arrogant, angstaanjagend. Spr 28:15  De 

goddeloze, heersende over een arm volk, is een brullende leeuw, en een beer, die 

ginds en weer loopt 

De rechters, avondwolven. Deze wolven worden zeer roofzuchtig in de avond. 

Geldzuchtige rechters die niet naar recht 

handelen in het daglicht, doch corrupt 

onderhandelen, in het duister wanneer 

niemand het ziet of weet. De profeten 

onbetrouwbaar, valse profeten, 

broodprofeten, die het volk bedriegen. 

Manipuleren het Woord van God! Een goed 

betaalde religieuze job, hun enige doel. 

God zal ze straffen.  

De priesters onderwezen niet meer vanuit 

de wet, weken af enkel nog een vorm van 

humanisme. Deze priesters wisten niet 

meer wat “heilig” betekent. Het werden on-Bijbelse namaakpriesters, daarom kwam 

Gods toorn.  
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(5) De Here is rotsvast in rechtvaardigheid in hun midden via zijn profeten. Doch de 

meerderheid kende geen schaamte meer, het leek wel “Alles moet kunnen”, een 

valse vrijheid. Ze vreesden niet verder Gods oordeel. Er werd nog recht gesproken 

iedere morgen, doch hiernaar werd niet meer geluisterd. Nieuwe wetten kwamen 

zonder rekening te houden met Gods wetten.  

(6,7) De profeet laat hen herinneren aan wat God deed met de heidenen welke niet 

wilden luisteren, zoals de Amalekiet en de Kanaäniet. Hun steden werden 

onbewoonbaar. Als de vreze des heren terugkomt, komt er geen oordeel. Wanneer 

wij het evangelie aan de mensen uitleggen, dan is het een blijde boodschap voor de 

mens van goede wil. Het betekent oordeel of hel voor hen die alles verwerpen. Juda 

en Jeruzalem luisterden niet verder naar de profeet Zefanja.  

Gods brandende toorn! 
(8) De profeet laat weten geduld te hebben, tot de dag dat God zal optreden als 

aanklager. Ik zal u ontmoeten, want Ik zal volkeren vergaderen, om hen te oordelen 

met vuur. Vuur is een zuiverend element. Het gaat om Jeruzalem, vroeger en 

vandaag, zonder bekering een nieuwe Holocaust? Daar staat: “de ganse aarde”. Dit 

lijkt duidelijk op Zijn zichtbare wederkomst tijdens het Armageddon gebeuren!  

Opnieuw eenheid onder christenen! 
(9,10) Hier lezen wij over een complete verandering, een nieuwe wereldwijde 

gemeente die de Heer zal aanbidden. Het Babels of het Roomse christendom is nu 

totaal verdwenen, de tijd van de antichristelijke wereldkerk met valse profeet is 

veroordeeld. Gods volk met hun stammen, welke waren verstrooid zullen terugkeren, 

om hun Here Jezus te aanbidden.  Deze profetie zien wij de laatste 

jaren in vervulling gaan. Vanuit Ethiopië zal men komen. Hier is niet 

het huidige Ethiopië bedoeld. Het wijst naar het Afrikaanse continent, 

het zuiden van Egypte. Ethiopië of Cush komen regelmatig voor in 

de Bijbel. Mirjam spraak kwaad van Mozes, omdat hij een 

Ethiopische vrouw koos.( Num.12:1). Ethiopië gekend voor zijn 

chrysoliet juwelen.(Job28:19) 

Te dien dage…genade! 
(11,13) Hier lezen wij over het feit dat God het overblijfsel van Zijn volk genadig zal 

zijn. God zal zijn opstandig volk vergeven. Er komt een zuivering bij de leiders met 

veel grootspraak en hoogmoed. Wat het ellendig volk was waarover de profeet 

schrijft, zijn allen die de Here bij naam zullen aanroepen: Allen die op de Here 

vertrouwen en daar bescherming zoeken, in plaats van bij de afgoden. 

Ook de profeet Zacharia schreef over de komende eindtijd: 

8 In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de 
geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. 9 Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, 
en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen 
mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De 

Here is mijn God Zach.13 
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Het overblijfsel van Israël zal uitgesproken een voorbeeldig gedrag vertonen, zonder 

dat iemand hen zal bespotten. Een ware herleving van de maatschappij.  

Na de wederkomst van Christus als koning der koningen! 

 

(14,15) Het lijkt wel een bevrijdingsfeest, een blijdschap van grote vreugde in 

Jeruzalem. De reden voor dit plotse gebeuren kan niets anders zijn dan de 

wederkomst van Christus om de rest van Zijn volk te behouden. De Koning der 

Joden welke ze eens aan een Tamuz-kruis hebben genageld zal nu regeren over de 

ganse wereld. Hij schaft de corrupte rechtbanken af. Hij brengt echte vrede, het is de 

vredevorst waarover de profeet Jesaja schreef. (Jes.9:5). Ook de profeet Ezechiël 

schreef over Israëls naderende toekomst: 

Eze 37:23  En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met 

hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun 

woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij 

tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 24  En Mijn Knecht David zal Koning 

over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn 

rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25  En zij zullen wonen 

in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond 

hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in 

eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hun lieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.  

Ook Zacharia zag de komst en wederkomst… 
 
9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, 
hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een 
ezelinnejong. 10 Dan zal Ik de wagens uit Efraim en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook 
de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij 

zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde. Zach.9 
 

Het eerste gedeelte van deze profetie is vervuld. Daarna komt er de vervulling van 

het tweede gedeelte: vrede brengend. Zijn de wagens uit Efraïm Amerikaanse 

legereenheden? 
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NIEUW LEVEN IN JERUZALEM 
(16,20) Het volk zal worden bemoedigd. Het volk lijkt depressief te worden na al het 

oorlogsgebeuren van de laatste strijd om Jeruzalem en Armageddon. (Zach.14) 

Vandaag komt Jacob, Israël in angstige tijden terecht, na de laatste uitspraken van 

de V.N. een teruggave van Jeruzalem en tempelberg!  

Velen zijn opnieuw gesneuveld welke enorm veel verdriet zal hebben veroorzaakt. 

Iedere oorlog kent slechts verdriet en verliezers. De profeet schrijft over een God als 

een held, een held die redt! Wie anders dan Jezus zal deze schepping redden en 

nieuw leven brengen. Ieder mens die in Jezus gelooft zoals de Bijbel leert is een 

nieuwe schepping en is gered! Dit komt straks zichtbaar. 

GOD BRENGT ZIJN VOLK OPNIEUW SAMEN! 
De laatste verzen van de profeet Zefanja geven hoop, voor allen die hem willen 

geloven. De verzameling zal voor allen zijn zoals ook de profeet Jeremia heeft 

beschreven: 

Jer 31:7  Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob met vreugde, en 

juicht vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O 

HEERE! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël. 8  Ziet, Ik zal ze 

aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden 

der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden 

tesamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen 

Het einde van Israëls vijanden. 
God zal afrekenen met alle volkeren welke Israël aanvallen en verdrukken. Aan de 

ene kant groot feest in Israël, en aan de andere kant enkel een geur van lijken. De 

tegenwoordige haat van de Verenigde Naties tegenover Israël zal voor altijd 

verdwijnen. Er komt een keer in het levenslot van Israël, door God zelf bewerkt!  

 

9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de 
geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, 

werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij 
zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.Openbar.20 

 

 

 

R.GAYTANT 
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