SEFANJA
Kern
Sefanja profeteert de dag van de Heer over Juda, Israel en de heidenvolken, in de tijd voor de
ballingschap. Waar Habakuk met zijn vragen naar God toe gaat, richt Sefanja zich tot het volk met
een profetie vol onheil en oordeel. De liefde van God lijkt ver weg. Toch is vernietiging nooit het doel
van God. Door Sefanja geeft God aan waar het op uitloopt, als Hij als sluitpost wordt gebruikt. Uit
líefde waarschuwt Hij en roept Hij op om hem te zoeken en zijn wetten na te leven.
Opbouw
Na een hoofdstuk over het oordeel op de dag van de Heer, klinkt in de eerste verzen van hoofdstuk 2
een oproep tot inkeer en het zoeken van de Heer. Dit hoofdstuk gaat verder met een profetie over
de heidenvolken. In hoofdstuk 3 klinkt een profetie over Jeruzalem. Het hoofdstuk eindigt in een
loflied van God zelf.
Kerntekst
Gods oordeel (in dit bijbelboek wordt 23 keer over de dag van de Heer gesproken) leidt uiteindelijk
tot aanbidding: ‘De Heer zal ze ontzag inboezemen, Hij zal alle goden van de aarde doen
verschrompelen. Aan alle kusten zal men voor Hem knielen, ieder in zijn eigen land.’ (2:11)
Scharnierpunt
God kondigt het oordeel aan, maar houdt een slag om de arm: ‘Kom tot jezelf, kom samen,
schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt. Zoek de Heer, zoek rechtvaardigheid, zoek
nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard!’ (2:1-3) God straft niet om het straffen, maar wil
juist redden.
Lijnen
Sefanja laat mooi zien dat Gods strengheid in het OT een strengheid uit liefde is. Het is voor God
onuitstaanbaar dat zijn geliefd volk slecht leeft en hulp zoekt bij surrogaatgoden en dat ze van hem
zeggen: ‘De Heer doet geen goed en geen kwaad’. (1:12)
Verderop staat: ‘De Heer heeft het vonnis over jou teniet gedaan!’ (3:15) De ballingschap is wel
gekomen. Ook Jezus is wel gekruisigd. Maar door het kruis van Jezus is ons vonnis teniet gedaan. Die
liefde van God wordt door Jezus vervuld. Het komt goed, niet door de mensen, maar door God zelf.
Uitgelicht
Tijd
Het is ontzettend belangrijk om profeten en profetieën te plaatsen in hun tijd.
Sefanja profeteert waarschijnlijk iets eerder dan Habakuk. Hij leeft ten tijde van de koningen
Manasse, Amon en Josia. Hij profeteert tegen koning Josia, die ook familie van hem is:
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Koning Manasse is erger dan de Kanaänieten, die de Israelieten uit het land moesten verdrijven.

In 2 Kon. 21 lezen we dat Manasse
- de offerplaatsen herstelde die zijn vader Hizkia verwijderd had.
- nieuwe altaren oprichtte voor Baäl en een nieuwe Asjerapaal.
- bij de tempel altaren plaatste voor de hemellichamen.
- zijn zoon verbrandde als offer.
- zich inliet met wichelarij, waarzeggerij enzovoorts.
- ervoor zorgde dat de inwoners van Juda ontrouw werden aan de Heer.
Waarschijnlijk is Sefanja verstopt gehouden voor Manasse. Deze koning offert zijn eigen zoon, dus als
neefje is Sefanja waarschijnlijk ook niet veilig. De naam Sefanja betekent De Heer heeft verborgen.
Josia wordt op 8-jarige leeftijd koning, nadat zijn vader Amon na twee jaar koningschap wordt
vermoord. Als Josia 16 jaar is, bekeert hij zich (door de profetie van Sefanja?) en probeert hij het volk
daarin mee te krijgen. Hij laat de tempel restaureren, waarbij het wetboek gevonden wordt. In dat
wetboek wordt gesproken over zegen als je luistert en vloek als je niet luistert. Josia haalt de
offerplaatsen weg en stelt opnieuw de Pesach viering in.
De dag van de Heer
Bij de eerste woorden van God die Sefanja doorgeeft, vraag je je af of er nog een zondvloed komt:
‘De Heer zegt: Ik ga alles op aarde vernietigen! Ik zal alle mensen en dieren doden, ook de vogels en
de vissen. Want de mensen zijn slecht. Daarom zal er niemand op aarde in leven blijven.’ (1:2)
In Sefanja wordt de dag van de Heer 23 keer aangekondigd. Met de dag van de Heer, de dag des
Heren, wordt in onze tijd vaak de zondag bedoeld. In de bijbel niet. Het gaat dan altijd over iets heel
groots, over de dag of periode, waarop God recht zal spreken, zijn volk zal verlossen, de vijanden zal
verslaan. Een dag om naar te verlangen.
Gods hartstocht
Sefanja roept met strenge woorden op om niet terug te gaan naar Manasse. Het maakt God
verdrietig en kwaad als mensen de verkeerde kant op gaan. Sefanja laat ook zien dat de genade
overwint. En als het dan goed gaat, is er bij God uitbundigheid: ‘De Heer, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen,
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen!’ (3:17)
Opgemerkt
In onze tijd
God vindt het onuitstaanbaar als mensen het leven voor en met Hem vermengen met het dienen van
afgoden. Tegen zulke mensen klinkt zijn oordeel. Moet dit ook klinken tegen kerkmensen anno 2018?
Nee, er is een verschil: Sefanja richt zich tegen een heel volk, wij zijn een minderheid. Een
minderheid heeft het juist nodig om bemoedigd worden.
Ja, het gaat om het welzijn van de gemeente. Daarom mogen en moeten we ons afvragen wat er
voor ons van toepassing is, of wij iets hebben aan zo’n goddelijke waarschuwing. Welke altaren en
afgoden hebben wij?
En hiermee komt de profetie dichtbij onze tijd en ons leven. En brengt het ons ook dichtbij Jezus, die
aan het kruis gehangen heeft om alles wat tussen God en ons in staat, kapot te maken.
Beeld
De profetieën in Sefanja zijn als de waarschuwingen op een pakje sigaretten: Dit is niet goed voor je,
ga toch anders leven!
Het klopt niet om vervolgens te zeggen ‘Wat een liefdeloze God is dit’. Zo waarschuwen is juist erg
liefdevol. God wenst ons iets beters toe. Hij wil behandelen, vernietigen zoals je bij een chemokuur
vernietigt, met als doel genezen. Zijn eigen volk en ook de heidenvolken.

