HOOFDSTUK 1
De naam Maleachi is een Hebreeuws woord en betekent: “Mijn boodschapper”, of
mijn engel! Daarom is die naam niet de familienaam van de profeet zou zijn. Hij trad
op ongeveer honderd jaar na de ballingschap, de tweede tempel was herbouwd, en
het gebied Juda bleef een arm hoekje in het Perzische rijk in de vijfde eeuw voor
Christus. Hij was minder scherp dan de profeet Micha tegenover zijn eigen volk.
Een vriendelijke profeet schrijft hier als het ware een liefdesverklaring van Godswege
tegenover Zijn volk. (1-3) “Ik heb u liefgehad”. Zijn liefde ging uit naar Jacob.
Waaruit bestond dan die liefde? Deze liefde en genade was dat zij terugkwamen uit
de ballingschap naar hun land. God had eens het land beloofd aan Abraham en
Isaac. Waarom dan het verschil tussen Jacob en Ezau?

Een God van liefde en haat? De haat tot
Ezau en zijn nakomelingen, vertolkte zich
door hun land tot een wilde woestijn te
maken! Daar leefden de “draken”, slangen,
demonen! a.v. jakhalzen of plaag ervan.
Dit soort zoekt altijd eenzame en verlaten
plaatsen. Onder haat dienen wij te
begrijpen in de context, een minder liefde
of verwerping, minder waardig.
Wij kennen het gedrag van Esau, hij was onverschillig tegenover zijn eerste
geboorterecht, tegenover God zelf. Hij had God niet lief boven alles, een wereldse
gezindheid dus. Hij overwon de liefde tot de wereld niet. (1 Joh.5:4) Je kunt geen
twee heren dienen als slaaf. Esau was voor God een ongelovige. Liefde komt van
twee kanten? Hetzelfde keert terug bij Jezus:
Matteüs 10:37 Wie

vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;
en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;
Ook de apostel Johannes geeft een definitie van een gelovig kind van God. Hoe
ontdekken wij een echt kind van God?

Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer
wij God liefhebben en zijn geboden doen. 1 Joh.5:2
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(4) De Grieken en de Romeinen gaven ook de naam “Idumea”. Hier lezen wij dat de
profeet Gods woorden opschrijft, als een verwerping van Edom, en wanneer hij wil
heropbouwen, de Here het zal afbreken. We waren arm, maar we zullen herstellen;
De Here zal er altijd op toornen! Het land werd beschreven als een goddeloos gebied
met een kwaadaardig volk. Dit land is bekend in de geschiedenis al een land voor
haat nijd en moord. Let wel: De Here der heerscharen, dus God beschreven als een
strijdende macht. ”Seigneur des armées”.(Mar.vert).Koning David en Saul hebben
steeds Edom bestreden. Ook Mozes werd gehinderd op zijn weg naar het beloofde
land door de Edomieten. Zij haten de God van Israël en nog steeds!
(5) Blijkbaar staat hier nog een profetie voor de toekomst. Er is hoop voor Israël. De
profeet maakte totnogtoe een waarschuwing voor zijn volk, door te waarschuwen om
niet goddeloos te leven als Ezau! Voor ons betekent dat wat Paulus schrijft om onze
vrijheid niet te zien als:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het
goede, welgevallige en volkomene.Rom.12:2

GELOOF ZONDER LIEFDE KAN NIET
(6) De profeet verwijst hier naar hun tekortkomingen en oneerbiedig gedrag
tegenover Jahweh! Er is geen eerbied of ontzag meer zoals een zoon voor zijn
vader dient te hebben. Ook de priesters verachten Gods naam! Deze priesters
hebben nochtans een voorbeeldfunctie, maar zijn dat niet. Het zijn zij die het volk
dienen te onderwijzen hoe God te eren. Ze zijn gemakzuchtig. Zij onteren zijn naam,
ontheiligen zijn naam.
Ook vandaag wordt dit herhaalt door hen die zich katholiek priester of dominee
noemen. Door een oecumenische gedachte ontheiligen schijnchristenen de naam
van God. Men begrijpt niet meer wat Jezus ons leerde:
Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw
Koninkrijk kome;
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Offeren en alle inspanningen zonder de wil van God te
kennen is verloren tijd of geld! (Deut.15:21). Dit is religie
en geen geloof. Zo kennen wij het eucharistisch
dankoffer, zonaanbidding in het Babels christendom.
Ontstaan door de afgoderij later door de Romeinen met
het offer van een rond koekje aan hun afgoden op de
zondag! Dit is afgoderij! Let erop wat Paulus over dit
soort offeren leert:
1 Korintiërs 10:18 Ziet, hoe het gaat bij het Israël naar het

vlees: hebben niet zij,19 die de offers eten, gemeenschap
met het altaar? Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een
afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is?20 Integendeel, dat hun offeren een offeren
is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de
boze geesten.
Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de
beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel
des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze
geesten.

In de tijd van Maleachi waren zij zo ver afgevallen dat ze niet meer begrepen waarin
zij Gods naam onteerden! Dan toont Maleachi waarom!
(7,8) Ze brachten minderwaardige offers, zieke, blinde dieren, gebrekkige dieren,
alle offers welke niet naar Gods geboden of Zijn wil waren. Ze deden als Kaïn, ze
brachten goedkope offers op eigen wijze, naar eigen ceremonieel denken, zonder
liefde. Jezus, het Lam Gods, werd ook tot een offer, maar was kerngezond! Zo werd
Kaïn jaloers op Abel en vermoorde zijn broeder. God had zijn offer afgewezen. God
haat alle liefdeloze offers. Zo vermoorden katholieken de Bijbelgetrouwe christenen
in de geschiedenis. Het bezit van een Bijbel was al voldoende!

OPROEP TOT GEBED
(9,10) Het is nu hoogtijd dat je tot God bid om vergeving, huichelachtige priesters,
smeekt om zijn genade! Uw offers zijn nutteloos en belachelijk, vraag om vergeving,
anders komt er vloek. Het offer van een goddeloze is de Here een gruwel, een
vloek.(Spr.15:8) De profeet diende hen tot inkeer te brengen, tot zondebesef te
brengen. Het waren enkel nog beroepsmatige priesters! Veel wierook, wat een
symbool was voor hun gebed, maar er werd niet gebeden. Dit is nog steeds zo, ook
vele religieuzen die denken God te dienen met hun eigen kerkwetten en tradities!
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Het ware beter zegt God dat u de deuren van de tempel sluit, en geen offers
meer brengt op het altaar! Ik heb daar niets aan, je bent bezig met God op uw eigen
wijze te dienen, een eigenzinnige zondige godsdienst, net als de Roomse kerk, die
zich eeuwenlang in de plaats van Israël stelde! Zijn er vandaag ook zulke
samenkomsten om zichzelf te behagen?
(11,12) Israël luister, in de toekomst zullen de volkeren over de ganse aarde mij
eren en aanbidden. Ze zullen de naam van de God van Israël eren. Deze woorden
zouden Gods volk kunnen tot inzicht brengen van Gods plannen.
Het volk ontheiligt hun eigen God, door hun spreken en door hun daden. Het altaar
was minderwaardig geworden in hun ogen. Ze zijn net een beeld van echte
traditionele kerkgangerrij.
(13,14) De priesters klaagden dan nog over het werk bij het brengen van hun
minderwaardige zieke offers, erger nog het geroofde! Ze vonden het moeilijk om alles
te doen naar Gods wil. Stel je voor een bankroof of gestolen geld om aan God te
offeren! En dan zou God nog gelukkig moeten zijn! Ze maakten hun God belachelijk.
Ook geen mens wil belachelijk worden gemaakt.
Deze priesters deden de minste moeite niet om gehoorzaam te zijn aan Gods wetten
voor de tempel. Sommigen trokken een vloek over zich, door bedrog. God iets
beloven en niet doen is zeer gevaarlijk! Een ziek of kreupel dier brengen en denken
God ziet mij niet! Velen denken nog steeds op deze wijze, maar hebben de vreze
des Heren niet, en spelen met dodelijk vuur. De profeet Jesaja waarschuwde des
tijds voor zede zonde.
Jesaja 47:10 Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw

kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders.11
Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet
vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen
vermoeden hadt.
Prediker 5:3 Als

gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die
in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt,
moet gij inlossen.
Biblespace, 11 mei 2019 https://biblespace.org
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HOOFDSTUK 2
Maleachi waarschuwt de tempelpriesters!

Maleachi geeft in Gods naam een duidelijk bevel aan de tempelpriesters. (2) Indien
die priesters niet willen gehoorzamen, en Mijn naam niet op de correcte wijze willen
eren, zal God u onder een vloek brengen. Dus u dient te offeren zoals de Here het
had voorgeschreven, zoals wij reeds vaststelden in het vorige hoofdstuk, ze
bezondigden zich erg.
Wanneer ze zegeningen zouden uitspreken in hun gebed zou dit veranderd worden
in een vloek. Wat al bezig was. (3) Men zegende het zaad om te zaaien, men
zegende het volk enz. Dit zou tot een vloek worden. Ook hun nakomelingen zullen tot
vloek worden en men zal u belachelijk maken. Ze zullen dit soort priesters uit de
tempel werpen. (Hag.2:20). Indien de oogst sterk zou verminderen zou ook hun
tiende heel sterk verminderen, want zij werkten niet! Het zaad zou niet opkomen, en
geen vrucht geven.
God wilde hun voedseloffers en meeloffers niet meer
verder aanvaarden. De profeet Zacharia beschreef
zo’n slechte economische toestand, welke in de
eindtijd zou veranderen voor het volk van God.

Want vóór die tijd was er voor geen mens iets te
verdienen en het vee leverde niets op; ook was de gaande en de komende man
niet veilig voor de vijand; ja, Ik zette alle mensen tegen elkaar op.Zach.8:10.
(4,6) Wanneer dit alles zal gebeuren, dan zult u begrijpen dat ik u sterk heb
gewaarschuwd en opgeroepen om offers te brengen met liefde en ernstige offers, en
geen zieke dieren enz. Je maakt God kwaad!
Wanneer in die tijd een heer een gift of geschenk van een slaaf voor een
bepaalde gelegenheid kreeg, welke echt minderwaardig was en hij het dan afwees,
dan gooide hij uit woede stront of mest in het aangezicht van zijn slaaf. Omwille van
uw vuile feesten, priesters, zal men u later behandelen als drek, stront. Bedenk toch
schreef Maleachi het verbond van onze God met de stam van Levi. Het verbond
van leven en vrede, lijkt een soort genadetijd, niet leven uit angst!
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Zeg daarom: Zie, Ik geef hem mijn verbond des vredes, Numeri 25:13 opdat het voor
hem en zijn nakomelingen tot een verbond van een altoosdurend priesterschap zij,
omdat hij voor zijn God geijverd en over de Israëlieten verzoening gedaan heeft.
Maleachi wijst naar Levi. Hij prees hem om zijn betrouwbaar onderwijs, en hij loog
nooit. Welk een voorbeeld en waarschuwing voor vandaag tegenover al de vele
valse leraars en winstmakende religieuze predikers in de kerken! Levi wandelde en
leefde dicht bij de Heer, en bracht vele mensen tot inzicht , geloof, en bekering!
(7) De priestertaak was ook om onderwijs te geven vanuit de Thora, zoals vandaag
ook uit het evangelie natuurlijk. Er zijn mensen welke zoeken naar de wil van God in
hun leven. En wie zoekt zal vinden! Levi was aangesteld door God zelf als een bode,
en werd niet door mensen beroepsmatig aangesteld.
Matteüs 7:8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie

klopt, hem zal opengedaan worden.9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon
hem om brood vraagt, hem een steen geven?
Het priesterschap
Indien nu het Levitische priesterschap het
volmaakte gebracht had, immers,
daaronder heeft het volk de wet ontvangen
- waarom was het dan nog nodig, dat een
andere priester naar de ordening van
Melchisedek opstond, van wie niet gezegd
werd, dat hij naar de ordening van Aäron
is? Hebr.7:11
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote
daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:
1 Petrus 2:10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder
ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petr.2:9-10

(8,9) De profeet schrijft of maakt dit soort priesters heel duidelijk, dat ze afgeweken
waren van de juiste weg, betekent vandaag dat ze niet meer Bijbelgetrouw waren,
en afgeweken waren van de waarheid zoals het Vaticaan en anderen vandaag. Dit
soort priesters met zwarte kledij kennen wij ook vandaag. Vele mensen zijn vandaag
ook al gestruikeld door “een” eigenzinnige verklaring van de “Bijbel”.

Geen priesters naar Gods hart!
Maleachi maakt duidelijk: u hebt het verbond van Levi verworpen. Hij maakt
duidelijk dat Gods volk, een priestervolk is. Maar U hebt een eigen vrede en vrijheid
ontwikkeld waarbij de meerderheid van het volk u volgde en misleid werd. Het was
een valse vrijheid! Zo kennen wij ook vandaag een valse vrijheidsprediking!
Losbandigheid is een vorm van vrijheid. (Judas 4)
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Gods volk werd destijds bevrijd uit de slavernij van Egypte, zo zijn christenen bevrijd
toen ze tot geloof in Jezus kwamen, ze werden verlost van een werelds streven.
Bevrijd van verslaving aan wereldse begeerten. Pasen, Pesach, is in feite het feest
van de bevrijding uit een duivelse slavernij zo leert de Bijbel en zo vierde Jezus.

Gods volk was ook verslaafd aan de Egyptische cultuur, maar op de moeilijke weg
naar het beloofde land, vielen ze opnieuw in die Egyptische, lees wereldse cultuur,
de aanbidding van afgoden als het gouden kapitalistisch kalf. Bevrijd worden van
deze kwade neigingen is het hoogste niveau van vrijheid!
Een christen is vrij geworden van het wereldse streefcijfers, zoals Israël vrij werd
van slavernij en streefcijfers in het maken van bakstenen. Israël verliet Egypte door
Gods wonderlijk ingrijpen. Bijbelgetrouw christen worden is wonderlijk!
Petrus schrijft over een koninklijke priesterschap bestaande uit allen die tot geloof
zijn gekomen in Christus, uit zijn volk of uit de heidenen, en zo ook de vrouw evenals
de man! Wat een hoopvolle toekomst staat iedere christen te wachten!
“Kruisig Hem” zo riep later de meerderheid van het volk onder massamanipulatie,
van de Joodse religieuze leiders, waarom?
Romeinen 9:33 gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots

en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd
uitkomen.

Deze tempelpriesters hielden geen rekening meer met Gods richtlijnen, zij zochten
enkel hun eigen voordeel. Zij hielden en zochten “verzachtende omstandigheden” bij
het toepassen van de wet, voor de rijken of mensen met aanziens des persoons.
Joodse vertaling : “and how you show favoritisme in Thorah” Dus dit was
wetsverkrachting!
Ergernis tegenover God is altijd te vinden in het hart of het denken van de
goddeloze mensen. (Pr.7:9) (Spr.12:16)(Spr.17:25) Wie Jezus hebben aangenomen
en Hem geloven zullen nooit beschaamd uitkomen.
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TROUW BLIJVEN IS NOODZAAK VOOR GELUKKIG ZIJN
(10) Maleachi schrijft nu over een ander probleem, ontrouw in het huwelijk. De
profeet wijst erop om samen een volk te zijn, in eenheid van gedachten en levensstijl.
God is toch onze Vader! Waarom gaan jullie dan in het geheim met heidense
vrouwen naar bed en doen aan overspel? Zijn die vrouwen dan zoveel beter of
mooier? Wij hebben toch dezelfde God, welke wij willen volgen. Waarom gaan jullie
dan naar mensen die afgoden of valse goden dienen?
Men kan wel wijzen naar Abraham en Hagar, maar dat was niet in het geheim en
met een opofferende liefde !

En Sarai zeide tot Abram: Zie toch, de HERE heeft mij niet vergund te baren; ga
toch tot mijn slavin; misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram
luisterde naar Sarai. (Gen.16:2)
(11,12) De profeet neemt een ander voorbeeld dat hen meer aanspreekt, namelijk
het volk van Juda. Juda ging dus met vrouwen welke andere goden dienden. Juda
stond op zijn eigen vrijheid, en bezondigde zich zwaar in de afgodenfeestjes.
Was dit een gevolg van de tempelpriesters welke een andere
vorm van vrijheid predikten? Ja, ook de priesters bezondigden
zich aan de wet.
Ook Ezra nam maatregelen tegen de gemengde huwelijken,
waardoor het heilige zaad zich had vermengd.(Ezra.9:2) Ezra
was een hoge beambte aan het Perzische hof, hij mocht van de
koning naar Jeruzalem gaan in 457. Hij gaf bevel dat men de heidense vrouwen zou
wegzenden. Volgens de toenmalige Talmoed, mochten de zeloten een Jood doden
welke op heterdaad betrapt werd met een heidense, niet-Joodse vrouw. Maleachi
vond dit ook al behoorde hij tot het huis van Jacob, en bracht hij offers.

(13,14) Maleachi wijst nog op een ander item. U bent nog verwonderd dat de Here
niet aanvaard welke gij durft brengen op het altaar, dit heb je opgemerkt, en u had
verdriet en zuchtte. Zij hadden geen verhoorde gebeden meer, het was enkel nog
ceremonie. WAAROM? God heeft u verlaten… U wil nog steeds uw zonden niet
toegeven!
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Vele mensen stellen zich soms diezelfde
vraag, na een tegenslag, ongeluk, plots
sterven, en verdriet. De profeet openbaart
hier wel de gedachte en de wil van God.
God had hun overspel gezien, ze werden
de vrouw van hun jeugd ontrouw.
Ze hadden hun Joodse vrouwen erg
gekwetst en bedrogen. Hun liefde was
vals.! Die vrouw was voor God wel uw
enige wettige vrouw! Mensen geven nu een andere betekenis voor wat wil zeggen
“uw wettige vrouw” volgens burgerlijke wetten van mensen. Bij de Romeinen kon om
de haverklap officieel hertrouwen!
Met de “vrouw van uw jeugd” is uw vrouw volgens God, de vrouw waarmede men
voor het eerst geslachtsgemeenschap heeft gehad. Zo kunnen wij jammerlijk genoeg
vaststellen hoe onze maatschappij ver is afgeweken van Gods wetten.
(15) Bij een huwelijk, de eerste gemeenschap, wilde God dat er nakomelingen
kwamen als een vrucht van deze eenheid. God kende u al voor uw geboorte! Hij
wilde gelovige kinderen welke voortkomen uit deze onverbrekelijke verbintenis.
“Het zaad Gods”. Laat u niet vangen door uw hartstocht, een raad voor iedereen in
alle tijden.
Matteüs 19:6 Zo

zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God
samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.

(16) De God van Israël haat elke echtscheiding.
God schiep Adam en Eva als één geheel. Eva kwam uit
Adam met een gezond lichaam. Doch hun geest werd
niet gescheiden van elkaar, ze waren
hoogstwaarschijnlijk gelijkaardig in hun denken. Hij
schiep Adam, maar creëerde daaruit geen twee vrouwen,
of nam geen twee ribben, dit was blijkbaar niet nodig in
de ogen van God. Na de zondeval dachten vele mensen er anders over, een zondig
denken!
Je kunt uw vrouw wegzenden, zegt God, maar je zult bekleed worden met
ongerechtigheid, dus wees erg waakzaam voor de verleidingen in uw geest, en wees
eerlijk met uw eigen geest. Echtscheiding wordt vergeven, doch wie tot het levende
geloof in Christus is gekomen kan niet meer scheiden, tenzij bij het sterven.!
(1 Kor.7:27).
Biblespace, 18 mei 2019
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HOOFDSTUK 3
God zal oordelen

God zal eerst zijn profeet of engel sturen als voorbereiding. (1) Wie zou deze
boodschapper zijn? Wij denken hier eerder aan de profeet Elia, hij was ook een soort
bode van het verbond dat God had met zijn volk. Elia was een sterke ijveraar voor
het verbond. (1 Kon.19) Johannes de doper was het bij de eerste komst van Jezus.
Daarna zal Hij plots komen naar zijn tempel in Jeruzalem. God bepaalt zelf wanneer
Hij zichtbaar zal komen tot zijn volk in Israël. Ook bij zijn komst in de lucht zal het
“Plots”, zijn, dan voor Zijn gemeente bestaande uit Joden en heidenen.
En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
Openb.22:7.
Hier staat in feite “Ik kom plots” i.p.v. spoedig of met haast wat een andere vertaling
is. (Zef.1:14) De apostel Paulus schrijft in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste
bazuinstoot. Allen die de Bijbelse profetieën begrijpen houden hun geloof in Jezus
levendig! Daarom sprak Jezus over wat er nog allemaal vooraf diende te gebeuren.
(Matth.24)

(2,4) Wie kan de komst van die dag weten? Wie zal die dag overleven? De Here
komt als een vurige verschijning tot reiniging. Dan komt er eindelijk een scheiding
tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. De rechtvaardige zal dit overleven. Een
beslissend oordeel kan dit zijn. Er zal een herstel komen waarbij de tempelpriesters
opnieuw zij hun werken plichtsbewust, zullen doen in functie van de tempelwetten.
De offers zullen God opnieuw aangenaam zijn.

Snelle rechtspraak
(5) De profeet schrijft over een generatie van de tijd waarbij zijn profetie zal vervult
zal worden. Velen zijn ontsnapt aan een oordeel van Gods wetten, en werden op
aarde nooit gestraft voor bepaalde overtredingen. Vele goddelozen dachten waar is
dan die God die zou oordelen? (Mal.2:17) Doch hier komt er snelrecht waarbij de
profeet hier enkele zware overtredingen noemt.
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Wij lezen over de praktijken van de
magiërs en hekserij. Over occulte
genezers, misleiders, als vandaag onder
de naam van Jezus op conferenties.
Echtbrekers, en allen welke zich
bezondigden aan een verborgen kwaad.
De goddeloze denkt soms, niemand ziet
het of weet het. Zij die vals hebben
getuigd, het komt aan het licht.
Werkgevers welke hun werknemers
hebben bedrogen bij werk en een eerlijke
betaling, zullen hier een rechtvaardig
vonnis krijgen. Allen die misbruik maakten van arme mensen of arme landen. Zij
die de rechten van de vreemdelingen niet willen recepteren of veranderen.
Vreemdelingen door hongersnood, als vreemdeling als slaaf worden verkocht.
(Exod.22:21) Laat de vreemdelingen geen afgoden dienen, in uw land, dat liet men
toch toe! (Lev.18:26) Dit waren dus allemaal zonden tegen de wet van Mozes.
Deuteronomium 27:19 Vervloekt is hij, die het recht van vreemdeling, wees en
weduwe buigt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

God verandert niet van gedachten
(6,7) Tijden en gedachten van mensen kunnen veranderen en worden
gemanipuleerd door de media en allerlei lectuur. En u mijn volk zal blijven bestaan!
God maakt hen opnieuw duidelijk dat ze zijn afgeweken van zijn geboden en raad.
De profeet doet opnieuw een oproep opdat het volk zou terugkeren naar een
levenswijze welke God aangenaam en welgevallig zou zijn. Een wandel met God
zoals Henoch. Ook de profeet Ezechiël predikte op deze wijze:
Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart
van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, Ezechiël
11:20 opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen
onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn.
Maleachi roept: Keert terug tot mij, wandel met mij, dat is een bekering, ook
vandaag. Bekeren is niet veranderen van kerk of religie, maar zijn vertrouwen stellen
op de God van Israël, Schepper van hemel en aarde!
Gen. 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had
hem opgenomen.
Waarom moet een mens zich bekeren? Dat was hun vraag. Die vraag getuigde
van geestelijke blindheid en onwil. Velen hebben een misbegrip over het woord
bekeren. Doch daar geeft God nog een belofte, als ge tot Hem terugkeert, zal Hij
zich tot u keren, wat een zegen staat zo’n mens te wachten!
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God beroven of bedriegen.
(8,10) De profeet begint hun geweten te prikkelen, hen te overtuigen van zonde. Hij
dringt aan op een herstel van de tempelwetten, het geven van de tienden. Dit is geen
wet voor de hedendaagse gemeenten, wat neerkomt op de vervangingstheologie.
Het geven dan de tienden zou de vloek omkeren tot zegen indien zij zouden luisteren
naar de profeet! Josephus Flavius beschreef ook de frauduleuze praktijken van de
priesters net voor de tempel werd verwoest door Titus!

Van vloek naar zegen
(11,12) Wat zou dat beteken voor het volk? Het zou duidelijk een heropleving zijn
van hun economische groei. De oogsten zouden niet verder mislukken of worden
kaal gevreten door de insecten en sprinkhanen! De volkeren zullen het zien, en
zullen u gelukkig achten en u waarderen. Ze zullen nadenken waarom u zulke zegen
ontvangt op al uw werk!

God dienen nutteloos?
(13,15) De profeet laat hen weten dat ze kwaad spreken onder elkaar over God. Dat
ze harde toespraken houden tegen de wil van God in. Het lijkt wel ook zo vandaag,
dat er velen de schuld van alle kwaad willen leggen op staatskerken enz. Godsdienst
is nutteloos, het heeft geen voordeel om Gods geboden te onderhouden of te vasten
zo spraken de priesters. Gods wetten vervallen en de mens maakt zelf eigen wetten,
afwijkend van de waarheid. Ook kunnen wij dit vandaag vaststellen. De goddelozen
zeggen dat ook zij ook gelukkig zijn en minder tegenslag hebben met een leven
zonder God. Zij verzoeken God en ontlopen hun straf in eigen ogen.

Toch nog gelovigen?
(16,18) Welke gedachten leefden er onder de gelovigen die bleven volharden in hun
vertrouwen op hun God. De profeet laat weten dat God hun denken en spreken
kende. God gaat verder, Hij laat al die gelovigen registeren in een boek. Deze
gelovigen zullen mijn eigendom zijn. Hij zal hen “sparen”, dit is genadig zijn, als
een vader voor de zoon. Wij vinden hier drie elementen terug in het nieuwe verbond.
1 Korintiërs 7:22 Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene

des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij
zijt gekocht en betaald.
Openbaring 21:27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die
gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des
levens van het Lam.
1 Petrus 1:10 Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten,
die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben,
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HOOFDSTUK 4
Een vreselijke oordeelsdag

Het vorige vers maakt duidelijk dat Gods volk tot inkeer zal komen, en zij zullen
kunnen vaststellen wie God dienst en wie niet, wie tot geloof is gekomen en de
goddelozen.
(1,2) Alle goddelozen komen om, zowel de ongelovige Jood of de heiden. Allen die
weerspannig blijven, ook christenen zullen omkomen. (Hebr.10:27) (2 Petr.3:7) De
vergelijking laat zien dat het een bepaald vuur zal zijn. De grondtekst spreekt over
het vuur van de zon.(Openb.16:8) Het vuur maakt onderscheid tussen gelovig en
ongelovig. Dit lijkt vuur dat wel gericht kan zijn. Dat vinden wij in Openb.11:5 door de
twee getuigen.
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de
aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
2 Petrus 3:10

Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand,
zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen
uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen,
die de ongerechtigheid bedrijven,
Matteüs 13:40

Wij kunnen stellen dat dit vuur onder controle van God zelf staat, soms kan men
denken aan nucleair vuur, doch dit vuur kan geen onderscheid maken tegenover
mensen die samen zijn. Vuur staat hier onder controle zoals bij de drie veroordeelde
mannen in het vuur van Nebukadnezar. (Dan.3:25). Nebukadnezar een type van de
antichrist, wordt machteloos als Jezus tussenkomt!
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(2) Hier vinden wij de “Zon der gerechtigheid”, Dit is Jezus! (Ps.112:4) (Luc.13:34)
Joodse vertalingen staan als “The sun of mercy” genade, of “sun of victorie”
overwinning. Jezus brengt vleugels van bescherming, herstel en grote blijdschap
door een bevrijding voor alle gelovigen in Christus! Angsten en noden worden
helemaal verleden tijd!

Gods kinderen of ongelovigen, religieuzen – hemel of hel!

Apollo was de favoriete zonnegod van keizer Constantijn, na zijn visioen, stelde de
keizer zijn god gelijk aan Christus. Nergens een bewijs van bekering, maar stichtte
via compromis, zijn eigen Romeinse kerk de hedendaagse Katholieke kerk met hun
hostie als zonaanbidding, en als een onbloedig reïncarnatieoffer. (Host, gastheer)
Zijn intocht in Rome was een beeld van het herstelde Romeinse Rijk. Hier een
sculptuur van zijn zonnegod Apollo.
De apostel Johannes zag ook dergelijk beeld van de vleugelen.

Openbaring 12:14 En aan de vrouw
werden de twee vleugels van de
grote arend gegeven om naar de
woestijn te vliegen, naar haar
plaats, waar zij onderhouden wordt
buiten het gezicht van de slang,
een tijd en tijden en een halve tijd.

(3) Zij zullen de goddelozen overwinnen, ze zullen zijn als stof onder hun voeten, als
gevolg van dat oordeelsvuur? Goddelozen zullen worden vernederd, ze hadden veel
macht en eer op de wereld, welke hen hoogmoedig maakte. Zij vertrouwden op
zichzelf, en stelden zich op als een afgod, of als god zijnde met standbeelden enz.
De antichrist bezeten door de duivel zal willen aanbeden worden, dat zal de wet
voorschrijven, en iedereen verplichten, daarom ook een traceerbaar merkteken!
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Wat zegt God?

Psalm 49:13 Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de
beesten, die vergaan. 14 Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het

einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden.

(4,6) De profeet roept het volk op, om de wet van Mozes opnieuw te respecteren. De
duivel heeft in alle tijden deze wet bestreden door goddeloze mensen om het volk
langzaam te laten omkomen en door hen te misleiden tot geldzucht en
ongehoorzaamheid.
Let erop, de profeet Elia komt nog vooraf, eer die oordeelsdag aanbreekt! Hij komt
voor de wederkomst van de koning der koningen, Christus in Jeruzalem. Hij zal
zorgen dat de generaties en de families van zijn volk zich allemaal met elkaar
verzoenen en tot een liefdevolle eenheid komen van geloof. Zij zullen allen hun God
liefhebben. Christelijke valse eenheid wordt vandaag gevormd door manipulatie,
allianties, denominaties, compromissen, en later door dwang via antichristelijke
wetgeving.
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