


Profeet:	Zefanja,	komen we	alleen in	het	boek zelf tegen.
Zijn naam	betekent:	de	HEER	verbergt (Zich)

Gezien 4e	geslacht nadruk op	zijn koninklijke afstamming en	
gezien (stads)kennis woonde hij ws.	in	Jeruzalem zelf

Datum:	Koning	Josia,	640-609	v	C.	23	jaar	vóór	de	val	van	
Jeruzalem	en	de	deportaties	naar	Babel	in	-586	
à (2Ko.22,23	/2Kr.34,35)

Duur:	kan	ca	30	jaar	opgetreden	hebben,	was	tijdgenoot	van	
Jeremia	en	Nahum





Omstandigheden:	57	jaar	lang	was	het	land	doordrenkt	van	
verschrikkelijke	afgoderij	en	goddeloosheid.		
Koning	Josia was	echter	een	godvruchtig	koning	die	de	HEER	
diende	met	heel	zijn	hart	:

1)	Liet	de	tempel	weer	helemaal	herstellen

2)	Onderwierp	zich	aan	de	wet	van	de	Heer	nadat	deze	terug-
gevonden	was	in	de	tempel

3)	Stelde	een	verbondsvernieuwing	in	en	liet	het	volk	weer	
opnieuw	toetreden	tot	het	verbond



5)	Liet	alle	afgodische	priesters	afslachten	en	hun	gebeente	en	
die	van	hun	gestorven	voorgangers	verbranden	op	hun	eigen	
altaren.	Hij	vervulde	daarmee	de	profetie	van	1Ko.13:2	(300	
jaar	eerder	gegeven)

6)	Herstelde	het	Pascha	weer	in	ere

7)	Gezien	deze	reformatie	twee	mogelijkheden	t.a.v.	de	
profetie	van	Zefanja:
a) Hij	trad	op	vóór	de	reformatie	onder	Josia
b) Het	was	voor	het	volk	slechts	uiterlijk	vertoon



Toch keerde	de	HEERE	Zich	niet	af	van	Zijn	grote,	brandende	
toorn,	want	Zijn	toorn	brandde	tegen	Juda,	vanwege	al	zijn	
tergen	waarmee	Manasse	Hem	tot	toorn	verwekt	had.	

De	HEERE	zei:	Ik	zal	ook	Juda	van	Mijn	aangezicht	wegdoen,	
zoals	Ik	Israël	weggedaan	heb.	Ik	zal	deze	stad	Jeruzalem	

verwerpen,	die	Ik	verkozen	had,	en	het	huis	waarvan	Ik	gezegd	
had:	Mijn	Naam	zal	daar	zijn.	

2Kon.23:26,27	

Want	ook	Josia kon	het	Manasse	voorzegde	onheil	
niet	meer	afwenden



Maar	waarom	dan	tóch	die	schrikwekkende	profetieën	van	
Zefanja	(en	Jeremia)	en	de	toorn	van	de	HEER,	ondanks	de	

reformatie	in	de	dagen	van	koning	Josia??

In	de	dagen	van	koning	Josia zei	de	HEERE	tegen	mij:	Hebt	u	gezien	wat	
het	afvallige	Israël	gedaan	heeft?	Zij	ging	elke	hoge	berg	op	en	onder	
elke	bladerrijke	boom,	en	bedreef	daar	hoererij…Maar	Ik	zag,	toen	Ik	
vanwege	alles	waarin	het	afvallige	Israël	overspel	had	gepleegd,	haar	
weggestuurd	had	en	haar	een	echtscheidingsbrief	gegeven	had,	dat	Juda,	
haar	trouweloze	zuster,	niet bevreesd	werd.	Zij	ging	zelf	ook	hoererij	
bedrijven….	Zelfs	in	dit	alles	heeft	haar	trouweloze	zuster	Juda	zich	niet	
tot	Mij	bekeerd	met	heel	haar	hart,	maar	slechts	in	schijn,	spreekt	de	

HEERE.			
Jer.	3:6,8,10	



De	Heere	zei:	Omdat	dit	volk	tot	Mij	nadert	met	zijn	mond	
en	zij	Mij	eren	met	hun	lippen,	maar	hun	hart	ver	van	Mij	
houden,	en	hun	vrees	voor	Mij	slechts	een	aangeleerd	
gebod	van	mensen	is,…Want	de	geweldpleger	zal	

omkomen,	het	zal	uit	zijn	met	de	spotter.	En	allen	die	uit	
zijn	op	onrecht,	zullen	uitgeroeid	worden:

Jes.29:13,20	



3	belangrijke	lagen	in	de	uitleg	van	profetische	boeken:

1)	De	directe betekenis in	die	tijd.	Zefanja	schrijft	aan	Juda	
en	Jeruzalem	in	dagen	van	afval	en	grote	dreiging,	
à “een dag	van	de	HEERE”
2)	De	profetische	betekenis,	gebeurtenissen	vooraf-
schaduwen	de	laatste	dagen,	de	wederkomst	en	het	aardse	
koninkrijk			à “dé dag	van	de	HEERE”,	“op	die	dag” en	andere	
directe	verwijzingen	komen	16	x	voor	

3)	De	toepassing voor	ons	en	onze	tijd,	de	geestelijke	lessen	en	
waarschuwingen	die	we	uit	een	boek	kunnen	halen
deze	dingen	nu	zijn	hun	overkomen	als	voorbeelden	en	zijn	beschreven	tot	waarschuwing	voor	ons,	op	wie	de	

einden	van	de	eeuwen	zijn	gekomen.	1Ko	10:11



Indeling

Valt	in	3	delen	uiteen:

H.1:1	- 2:3	De	dag	van	de	HEERE	over	(Juda	en)	Jeruzalem

H.2:4	- 3:8	De	dag	van	de	HEERE	over	de	Israël	omringende	
volkeren	als	waarschuwing	aan	(Juda	en)	Jeruzalem

H.3:9	– 20	Herverzameling,	herinname en	herstel	van	(het	
gelovig	overblijfsel	van)	Israël	na	het	oordeel



Wat	is	die	“dag	van	de	HEERE”	van	het	laatste	der	dagen?

Zie,	de	dag	van	de	HEERE	komt,	meedogenloos,	met	verbolgenheid	en	
brandende	toorn,	om	van	het	land	een	woestenij	te	maken	en	zijn	
zondaars	eruit	weg	te	vagen.																																																																					Jes.13:9	

Want	nabij	is	de	dag,	ja,	nabij	is	de	dag	van	de	HEERE.	Het	is	een	dag	van	
wolken;	de	tijd	van	de	heidenvolken	zal	komen!																																		Eze.30:3	

Ach,	die	dag!	Ja,	de	dag	van	de	HEERE	is	nabij,	en	hij	zal	komen	als	een	
verwoesting	van	de	Almachtige.																																																													Joel	1:15	

Zie het	begrip	“dag”	als “oordeel (neg.)	of	beoordeling (pos.)”		1Co.4:2



En	de	HEERE	laat	Zijn	stem	klinken	voor	Zijn	leger	uit,	want	Zijn	leger	is	
zeer	groot,	ja,	machtig	is	Hij,	Die	Zijn	woord	ten	uitvoer	brengt.	Groot	is	
immers	de	dag	van	de	HEERE	en	zeer	ontzagwekkend.	Wie	zal	hem	
kunnen	verdragen?																																																																																					Joel	2:11	

Want	de	dag	van	de	HEERE	is	nabij	over	alle	heidenvolken;	zoals	u	
gedaan	hebt,	zal	u	gedaan	worden;	wat	u	verdient,	zal	op	uw	eigen	hoofd	
terugkeren!																																																																																																		Oba.1:15	

Wees	stil	voor	het	aangezicht	van	de	Heere	HEERE,	want	nabij	is	de	dag	
van	de	HEERE.	Ja,	de	HEERE	heeft	een	offer	bereid,	Zijn	genodigden	
geheiligd.																																																																																																							Zef.1:7	



Al	deze	plaatsen	laten	zien	dat	deze	dag	een	dag	van	
verschrikking	en	zware	oordelen	is

Dan	zullen	zij	de	grotten	van	de	rotsen	binnengaan	en	de	holen	
in	de	grond,	uit	angst	voor	de	HEERE	en	vanwege	de	glorie	van	
Zijn	majesteit,	als	Hij	opstaat	om	de	aarde	te	verschrikken….	
Dan	zullen	zij	de	spleten	in	de	rotsen	binnengaan	en	de	kloven	in	
de	rotsen,	uit	angst	voor	de	HEERE,	en	vanwege	de	glorie	van	
Zijn	majesteit,	als	Hij	opstaat	om	de	aarde	te	verschrikken.		

Jes.2:19,21



Maar	dit	is	niet	de	enige	wijze	waarin	dit	begrip	“dag	van	
de	HEERE”	of	“op	die	dag”	gebruikt	wordt

Op	die	dag zullen	zeven	vrouwen	één	man	vastgrijpen	en	zeggen:	Ons	
eigen	brood	zullen	wij	eten	en	met	onze	eigen	kleren	zullen	wij	ons	kleden.	
Laat	ons	slechts	uw	naam	mogen	dragen.	Neem	onze	smaad	weg!	Op	die	
dag zal	de	SPRUIT	van	de	HEERE	tot	een	heerlijk	sieraad	zijn,	en	de	
vrucht	van	de	aarde	tot	trots	en	luister	voor	hen	in	Israël	die	ontkomen	
zijn.					Jes.4:1,2	

Op	die	dag zal	het	gebeuren	dat	de	rest	van	Israël	en	wie	van	het	huis	
van	Jakob	ontkomen	zijn,	niet	langer	zullen	steunen	op	hem	die	hen	
geslagen	heeft,	maar	zij	zullen	steunen	op	de	HEERE,	de	Heilige	van	
Israël,	in	trouw.					Jes.10:20	



In	die	tijd zal	men	Jeruzalem	de	Troon	van	de	HEERE	noemen.	Alle	
heidenvolken	zullen	er	samenstromen,	tot	de	Naam	van	de	HEERE,	tot	
Jeruzalem.	Zij	zullen	niet	meer	hun	verharde,	boosaardige	hart	
achternagaan.																																																																																														Jer.3:17	

Op	die	dag zal	Ik	oprichten	de	vervallen	hut	van	David.	Zijn	scheuren	zal	
Ik	dichtmaken,	en	wat	aan	hem	is	afgebroken,	zal	Ik	oprichten,	Ik	zal	hem	
opbouwen	als	in	de	dagen	van	oude	tijden	af;																																			Amo.9:11	

Zie,	in	die	tijd ga	Ik	optreden	tegen	al	uw	verdrukkers.	Ik	zal	verlossen	wie	mank	
gaat,	bijeenbrengen	wie	verdreven	is.	Ik	zal	hen	maken	tot	lof	en	tot	een	naam	in	
heel	het	land	waar	zij	beschaamd	waren.	In	die	tijd zal	Ik	u	hierheen	brengen,	
namelijk	in	de	tijd	dat	Ik	u	zal	bijeenbrengen.	Voorzeker,	Ik	zal	u	maken	tot	een	
naam	en	tot	lof	onder	alle	volken	van	de	aarde,	wanneer	Ik	voor	uw	ogen	een	
omkeer	in	uw	gevangenschap	breng,	zegt	de	HEERE.																														Zef.3:19,20	



Enerzijds	is	die	dag	een	periode	van	verschrikkelijke	
oordelen	over	hen	die	God	niet	willen	erkennen	en	
gehoorzamen,	maar	anderzijds	is	het	een	dag	van	
loutering,	herstel	en	grote	zegen	over	hen	die	zich	
bekeren	en	de	HEER	zoeken

Gezien de	16	x	dat er	aan	deze	dag/periode	gerefereerd	wordt	
kunnen	we	wel	vaststellen	dat	dit	het	centrale	thema	van	dit	
boek	is.



De	HEER	is	een soeverein Koning	over	álle volken

Hij duldt geen enkele “god”	naast zich,	vandaar Zijn haat jegens
afgoderij

Hij heeft het	recht en	kan doen met	het	aardrijk en	haar bewoners
wat	Hij wil

Zijn oordeel over	de	4	punten op	het	Kompas	laat zien dat Hij géén
plaatselijke en	beperkte godheid is.	Hij is	God	over	alles

Belangrijke les



Een	andere	direct	daarmee	samenhangende	gedachte	is	
dat	God	heel	direct	gaat	inbreken	in	het		aardse	leven

En	in	die	tijd	zal	het	gebeuren	dat	Ik Jeruzalem	met	lampen	zal door-
zoeken.	Ik zal de	mannen	straffen die	dik	worden	op	hun	droesem,	die	in	
hun	hart	zeggen:	De	HEERE	doet	geen	goed	en	Hij	doet	geen	kwaad.	 1:12

5	x	lezen	we	dat	de	HEER	persoonlijk	“bezoeking	zal	doen/straffen”,	
1:8,		9,		12;		2:7;		3:7.					Het	Ik	zal….neemt	een	prominente	plaats	in.

In	1:8	-12	vinden	we	dat	de	HEER	Zich	persoonlijk	zal	bemoeien	met	
de	overtreders.	Hij	zal	zich	in	het	bijzonder	tot	hen	richten.



Globale	bespreking



1)		H.1:2-3	Inleiding	die	Gods	grote	oordeel	over	het	hele	aardrijk	
weergeven		à komt	overeen	met	de	details	van	Opb.15	en	16

2)		H.1:4	– 2:3	Het	oordeel	over	Juda	leidt	tot	ontstaan	van	een	gelovig	
overblijfsel

a)		H.1:4-18	Het	oordeel	in	de	dag	van	de	HEER	reinigt	het	land	van	
allen	die	afgoderij	en	goddeloosheid	bedrijven

b)		H.2:1-3	Oproep	tot	het	ernst	maken	met	het	zoeken	van	de	HEER	
omdat	dit	tot	verberging	(=behoudenis)	leidt

H.1:1	- 2:3	De	dag	van	de	HEERE	over	(Juda	en)	Jeruzalem





H.2:4	- 3:8	De	dag	van	de	HEERE	over	de	Israël	omringende	
volkeren	als	waarschuwing	aan	(Juda	en)	Jeruzalem
1)	2:4-15 Het	oordeel	over	de	omringende	volkeren	stelt	bewoonbaar	
land	veilig	voor	het	gelovig	overblijfsel

a)	2:4-7 Het	Westenà Filistea zal	van	inwoners	geleegd	worden	voor	
het	gelovig	overblijfsel	in	Israël	en	de	Joden	die	de	HEER	zal	
terugbrengen

b)		2:8-11 Het	Oostenà Ammon	en	Moab	verwoest	zodat	het	het bezit	
van	het	overblijfsel	van	Gods	volk	zal	worden

c)	2:12	Het	Zuidenà Ethiopië(/Egypte)	geslagen

d)		2:13-15 Het	Noordenà Assur	en	Ninevé verwoest



Op	die	dag	sloot	de	HEERE	een	verbond	met	Abram,	en	zei:	Aan	uw	
nageslacht	heb	Ik	dit	land	gegeven,	van	de	rivier	van	Egypte	af	tot	aan	
de	grote	rivier,	de	rivier	de	Eufraat:																																																	Gen.15:18			

Ik	zal	aan	u	en	uw	nageslacht	na	u	het	land	waar	u	vreemdeling	bent,	
heel	het	land	Kanaän,	als	eeuwig	bezit	geven.	Ik	zal	hun	tot	een	God	
zijn.

Gen.17:8

Hier	vinden	we	de	vervulling	van	het	landsonderdeel	van	het	
verbond	van	de	HEERE	met	Abraham



Denk	aan	Abraham,	aan	Izak	en	aan	Israël,	Uw	dienaren,	aan	wie	U	bij	
Uzelf	hebt	gezworen	en	tot	hen	gesproken	hebt:	Ik	zal	uw	nageslacht	
talrijk	maken	als	de	sterren	aan	de	hemel,	en	dit	hele	land	waarover	Ik	
gesproken	heb,	zal	Ik	aan	uw	nageslacht	geven,	zodat	zij	het	voor	
eeuwig	in	erfbezit	nemen. Ex.32:13

Zij	zullen	wonen	in	het	land	dat	Ik	aan	Mijn	knecht,	aan	Jakob,	gegeven	
heb,	waarin	uw	vaderen	gewoond	hebben.	Zij	zullen	daarin	wonen,	zij	
met	hun	kinderen	en	hun	kleinkinderen,	tot	in	eeuwigheid,	en	Mijn	
Knecht	David	zal	tot	in	eeuwigheid	hun	Vorst	zijn.																								Eze.37:25



Belangrijke excurs
Het	gelovig	overblijfsel	(in	het	boek	Zefanja)

Zoek	de	HEERE,	alle	zachtmoedigen/nederigen van	het	land,	die	Zijn	recht	
uitvoeren.	Zoek	gerechtigheid,	zoek	zachtmoedigheid,	misschien	zult	u	dan	
verborgen	worden	op	de	dag	van	de	toorn	van	de	HEERE.																								2:3

En	het	gebied	zal	zijn	voor	het	overblijfsel van	het	huis	van	Juda,	zodat	
zij	daarin	zullen	weiden.	's	Avonds	zullen	zij	in	de	huizen	van	Askelon
neerliggen,	want	de	HEERE,	hun	God,	zal	naar	hen	omzien	en	een	omkeer	
in	hun	gevangenschap	brengen.																																																																								2:7



…Voorzeker,	Moab	zal	als	Sodom	worden	en	de	Ammonieten	als	Gomorra:	
…	een	woestenij	tot	in	eeuwigheid!	De	rest	van	Mijn	volk	zal	hen	
plunderen,	het	overblijfsel	van	Mijn	volk	zal	hen	in	erfelijk	bezit	nemen.	

2:9
Voorzeker,	dan	zal	Ik	bij	de	volken	[Israëls]	de	lippen	veranderen	in	reine	
lippen,	zodat	zij	allen	de	Naam	van	de	HEERE	zullen	aanroepen,	om	Hem	
schouder	aan	schouder	te	dienen.	Van	over	de	rivieren	van	Cusj zullen	zij	
die	vurig	tot	Mij	bidden,	het	volk,	overal	door	Mij	verspreid,	Mijn	offer	
brengen.																																																																																																																3:9,10

Maar	Ik	zal	in	uw	midden	doen	overblijven een	ellendig	en	arm	volk.	Zij	
zullen	op	de	Naam	van	de	HEERE	vertrouwen.	Het	overblijfsel	van	Israël	
zal	geen	onrecht	doen	en	geen	leugen	spreken,	en	in	hun	mond	zal	niet	
gevonden	worden	een	tong	die	bedriegt.	Ja,	zij	zullen	weiden	en	neerliggen,	
en	niemand	zal	hun	schrik	aanjagen.																																																									3:12,13



2) 3:1-5 Het	oordeel	over	de	volkeren	als	waarschuwing	voor	de	
goddeloze	leiders	in	Jeruzalem	terwijl	de	gerechtigheid	van	de	HEER	
altijd	bij	hen	was

3:6-7	De	heidenvolken	zwaar	geoordeeld	in	de	hoop	dat	dit	
Jeruzalem	tot	inkeer	zou	brengen…..	maar	helaas

3:8 Dáárom	verwacht	Mij….	De	HEER	gaat	de	heidenvolken	
verzamelen	om	over	hen	(Jeruzalem	én	de	volken)	Zijn	oordeel	te	
voltrekken	

Dan	zal	Ik	alle	heidenvolken	verzamelen	voor	de	strijd	tegen	Jeruzalem.	
De	stad	zal	ingenomen	worden,	de	huizen	zullen	geplunderd,	…..	De	helft	
van	de	stad	zal	in	ballingschap	wegtrekken,	maar	het	overige	van	het	volk	
zal	niet	uitgeroeid	worden	uit	de	stad.																																																		Zac.14:2	



3)	H.3:9-20	De	zegeningen	van	de	dag	van	de	HEER	zullen	
uiteindelijk	voor	alle	volken	zijn
3:9-10 Ná	deze	oordelen	(zal/)zullen	(het	hele	volk/)alle	volken	met	
gereinigde	lip	de	Naam	van	de	HEER	aanroepen	en	Hem	dienen
3:11-20 Het	herstel	van	Israël:
*	Het	overblijfsel van	Israël	zal in	het	land	wonen
*	De	verstrooiden van	Israël	zullen verzameld en	teruggebracht
worden
*	Er	zal geen ongerechtigheid meer onder het	volk	gevonden worden
*	De	HEER	zal zelf in	hun midden	wonen als hun Koning

*	In	de	HEER	zullen zij tot	naam	en	lof zijn op	aarde

*	De	HEER	zal hen	liefhebben en	zich in	hen	verblijden


