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—deur Peter Hammond

Hiskía was die laaste goeie koning van 
die suidelike ryk van Juda (Jesaja 
36-39). Gedurende die 55 jaar van ko-

ning Manasse se regering, is koningskinders 
aan die afgod, Molek, geoffer – op bevel van 
die koning. Die naam Sefánja beteken ‘deur 
God weggesteek’. Sefánja het die slagting 
onder die bewind van bose koning Manasse 
vrygespring. Die Here het hom beskerm en 
hom as ’n profeet vir Sy volk bewaar.

Menseoffers en perversiteit
Ná koning Hiskía se bewind, het die nasie van 
Juda ver van God afgedwaal. Manasse was by 

astrologie en spiritisme betrokke, lynreg in 
stryd met die Wet van God. Hy het die mense 
van Juda aangehits om kinders te offer en 
Molek te aanbid. Hy het falliese simbole en 
pornografiese Asjera-pale op hoë plekke laat 
oprig, en die mense van Juda aangemoedig 
om vrugbaarheidskultusse aan te hang, wat 
seksueel pervers was en kinders geoffer het.

Erger as die Kanaäniete
Afgodery lei altyd tot onsedelikheid. Te 
midde van geestelike verwarring, kompro-
mie aangaan, lafhartigheid en korrupsie, 
het onsedelike chaos met rasse skrede toe-
geneem. In 2 Kronieke het die Here verklaar 
dat die mense van Juda onder Manasse selfs 
boser as die Kanaäniete geword het. Die 
Here het die bose Kanaäniete verwyder –  
as ’n oordeel oor hulle afgodery, onsede-
likheid, perversiteit, gewelddadigheid en 
menseoffers.

Toe het die Judeërs selfs erger geword as 
die mense wat vir hulle moes plek maak! Ná 
die onderdrukkende en bose bewind van  
Manasse, het die swakkeling, koning Amon, 
aan bewind gekom, en Juda het nog méér 
afvallig geword. Na slegs twee jaar aan be-
wind is Amon vermoor. Josía was maar net 
agt jaar oud, toe hy koning van Juda geword 
het. Die hoëpriester, Gilkija, was in daardie 
vroeë jare maar die eintlike leier van Juda.

Wanneer God ons evalueer
Sefánja het die mense gewaarsku oor die 
Oordeelsdag van die Here, en dit as ’n tyd 

beskryf waar daar met boosheid afgereken 
sal word; wanneer dit wat verkeerd is, reg-
gestel sal word, en geregtigheid sal ge-
skied. Dit dui op ’n tyd waartydens daar ’n 
geestelike oudit gedoen sal word; wanneer 
alles ondersoek, geëvalueer- en reggestel 
sal word. Bedrog, afpersing en verduiste-
ring sal gestraf word. Getrouheid sal beloon 
word. Die Oordeelsdag van die Here is soos 
’n ewige oudit.

Die Struktuur van die boek Sefánja
•���Die�eerste�derde�van�die�boek�Sefánja: Kyk 

na binne. God se komende oordeel oor die 
verbondsvolk.

•��Die�tweede�derde�van�Sefánja: Kyk om jou 
heen. Naderende oordeel oor alle nasies
van die wêreld.

•��Die�laaste�derde�van�Sefánja: Kyk vooruit.
God se koninkryk sal uiteindelik seëvier, en
alle nasies, rasse, en tale sal die Here aanbid.

Sy lof sal oor die ganse aarde besing word.

Kyk na binne
Die soewereine God is vasbeslote om alle 
boosheid uit te roei. Hy sal alle boosheid vind 
en dit uitroei. “Daardie tyd sal Ek Jerusalem 
met lampe deursoek en die mense straf wat in 
hulle selftevredenheid dink: die Here doen nie 
goed óf kwaad nie.” Sefánja 1:12.

    Die sondes wat die profeet Sefánja in 
Juda geïdentifiseer het, is: afgodery, onsede-
likheid, kompromie met ander godsdienste 
(sinkretisme), geweld, bedrog, gebrek om 
die Here se aangesig te soek en van Hom 
te hoor, selftevredenheid, gierigheid, hoog-
moed, verwaandheid, onwilligheid om 
onderrig te word, gebrekkige reaksie op 
teregwysing en bestraffing, en ondankbaar-
heid. “...Op die dag...sal Ek, die Here, die amp-
tenare en die prinse straf, almal wat uitlandse 
klere dra. Daardie dag sal Ek almal straf... 
wat die huis van hulle Koning met geweld en 
bedrog vul...en die mense straf wat in hulle 
selftevredenheid dink: die Here doen nie goed 
óf kwaad nie.” Sefánja 1:8-12.

    In die lig van wat die profeet Sefánja 
ons hier leer, skryf die Apostel Petrus: “Want 
die tyd is daar dat die oordeel moet begin 
by die huis van God. En as dit eers by ons be-
gin, wat sal die einde wees van die wat aan 
die Evangelie van God ongehoorsaam is?" 
1 Petrus 4:17.

Eienskappe van afvalligheid
Sefánja beskryf God as geïrriteerd met die 
verwaande hoogmoed, korrupsie, oorgerust- 
heid, gierigheid, bedrog, en die vermenging 
van heidense godsdienste met die aanbid-
ding van Hom. Hy veroordeel “die afgods-
dienaars saam met die priesters” Sefánja 
1:4. Die eienskappe van afvalligheid word 
uitgespel: ’n gebrek aan die sorgvuldige be-

studering van die Wet van God, weerstand 
teen teregwysing, onwilligheid om na die 
stem van God te luister, versuim om die Here 
te vertrou, weiering om tot God te nader – 
alles wat onvermydelik lei tot korrupsie, on-
reinheid, rebellie, verraad, laster, afvalligheid 
en oordeel.

Die toorn van die Here
Die profeet beskryf God se toorn as iets wat 
prut en oorkook, gereed om oor die koppe 
van die hoogmoediges en selfvoldane 
mense in Jerusalem uit te bars. Die profete, 
priesters, prinse, winsjagters en volk van 

Juda word beoordeel en veroordeel. “Wee 
die opstandige en die besoedelde, die ver-
drukkende stad. Dit luister na geen stem nie, 
dit neem geen tugtiging aan nie; op die HERE 
vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie. 
Sy vorste binne-in hom is brullende leeus; sy 
regters is aandwolwe wat niks vir die môre 

oorlaat nie. Sy profete is ligsinnig, trouelose 
manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, 
hulle verkrag die wet.” Sefánja 3:1-4.

Gevolge van ongehoorsaamheid
Vals leermeesters, valse herders en vals pro-
fete word ernstig veroordeel. “Ek laat angs 
die mense pak sodat hulle soos blindes loop, 
want hulle het teen My gesondig. Hulle bloed 
sal vergiet word asof dit so min werd is as stof, 
asof hulle liggame niks meer as uitwerpsel is 
nie. Nóg hulle silwer nóg hulle goud sal hulle 
kan red op die dag wanneer die toorn van die 
Here losbreek, wanneer die hele land verteer 

Die Bybel
      in ’n neutedop

Sefa ´nja
SEFÁNJA

“Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat  
die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid!”   Sefánja�2:3
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Wie was  
Sefanja?
Sefánja was die eerste van die profete 
van die sewende eeu voor Christus. 
Sedert die profeet Jesaja vermoor is, 
was daar geen Woord van God nie – 
tot Sefanja geprofeteer het. Sefanja 
1:1 stel dit duidelik dat die profeet ’n 
direkte (vierde geslag) afstammeling 
van koning Hiskía was, en die neef van 
die heersende koning Josia.

Die dag van die Here
Dit was in hierdie kritieke stadium, toe Josía koning geword het, dat die Here die profeet 
Sefánja gestuur het om die Oordeelsdag van die Here vir die volk van Juda aan te 
kondig. Die uitdrukking ‘Dag van die Here’ kom 23 keer in die boek Sefánja voor. Dit 
beskryf ’n dag van angs, verwoesting, duisternis, verlatenheid, rampe, Goddelike toorn, 
verdoemenis en vernietiging. “Ek gaan ‘n einde maak aan alles op aarde, sê die Here...Ek 
gaan die mense van die aarde af uitroei, sê die Here. Ek gaan my hand uitsteek teen Juda en 
teen al die inwoners van Jerusalem.  Ek gaan uit hierdie plek uitroei wat daar nog van Baäl oor 
is: die naam van die afgodspriesters, van alle priesters...dié wat die rug vir die Here draai, na sy 
wil nie vra nie en Hom nie raadpleeg nie.” Sefánja 1:2-6.

»

Sefánja het die moeilike taak gehad om die mense van Juda te 
waarsku�oor��die�naderende�oordeel�en�Oordeelsdag�van�die�
Here.�Dit�was�‘n�tyd�van�geestelike�evaluering�en�oordeel.

 “Die tyd vir die oordeel het aangebreek; dit begin by die huis 
van�God...wat�sal�die�uiteinde�dan�wees�van�hulle�wat�nie�na�die�
Evangelie�van�God�wou�luister�nie?�"����������������������������1�Petrus�4:17�
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word deur die vuur van Sy woede. Hy bring 
vernietiging en skrik oor al die inwoners van 
die land.” Sefánja1:17-18.

2. Kyk om jou heen
Die komende oordeel van God sluit al die  
nasies van die ganse wêreld in. Sefánja iden-
tifiseer: in die weste, Filistéa; na die ooste, 
Moab en Amon; na die suide, Egipte en 
Etiopië; en in die Noorde, Assirië. “Gasa sal 
verlate lê, Askelon sal geen inwoners hê nie,  
Asdod sal helder oordag ontvolk word, Ekron 
sal verwoes word. Ellende wag vir dié wat aan 

die kus woon...Die woord van die Here is teen 
julle: Ek gaan jou, Kanaän, Filistyneland, so 
vernietig dat daar niemand in jou woon nie.” 
Sefánja 2:4-5. Wanneer God se volk versuim 
om sout en lig te wees, verval die boosdoe-
ners selfs meer. Wanneer ons nalaat om die 
aarde Sy stem te laat hoor, gaan die nasies 
agteruit en word Sy oordeel onafwendbaar.

Hoogmoed kom voor die val
“So seker as Ek leef, sê die Here die Almagtige, 
die God van Israel: Moab sal soos Sodom word 
en die Ammoniete soos Gomorra: ’n veld vol 
dorings en soutpanne, vir altyd verlate...omdat 
hulle so hooghartig was...” Sefánja 2:9-10. God 

weerstaan die hoogmoediges, maar aan die 
nederige skenk Hy genade.

Magtig om te straf 
en sterk om te red
Benewens die boodskappe van oordeel oor 
die goddelose, is daar ook die beloftes van 
God se genade vir diegene wat berou het. 
Die boodskap van Sefánja is dat God magtig 
is om te straf, én magtig om te red. Hy is die 
ewige Regter, én die magtige Redder. “Ont-
sagwekkend is die Here bo almal. Hy laat al die 
gode op die aarde wegteer sonder offers, en 

al die kuslande van die nasies buig voor Hom, 
elkeen op sy eie plek.” Sefánja 2:11.

Karaktereienskappe 
van God se volk
Die karaktereienskappe van God se volk word 
benadruk: “...dié wat nederig en ootmoedig is 
en vertrou op die Naam van die Here. Dié wat 
van Israel oorgebly het, sal nie onreg doen nie 
en nie lieg nie; daar sal uit hulle mond nie vals-
heid kom nie.” Sefánja 3:12-13. God se volk is 
nederig, getrou, regverdig, eerlik, mense met 
integriteit, wat na hulle diere omsien.

Is jy nederig? Is jy getrou? Is jy regverdig? 
Is jy eerlik? Is jy iemand met integriteit? Is jou 

woord jou eer? Sê jy wat jy bedoel? Bedoel 
jy wat jy sê? Behandel jy diere goed? “Wees 
met alles wat jy is, vrolik en bly...Die Here het ‘n 
einde gemaak aan jou straf...” Sefánja 3:14-15. 

Hervorming�en�herlewing
Die profesie van Sefánja was ’n kragtige 
instrument in die hand die Here, wat dit 
gebruik het om die groot herlewing tydens 
koning Josía se bewind te inspireer. In 2 Kro-
nieke 34 word van die brawe stappe wat ko-
ning Josía geneem het (640-609 v.C.) beskryf. 
Hy is op agtjarige ouderdom, in 640 v.C., tot 
koning gesalf en het 31 jaar lank regeer.

Op sestienjarige ouderdom het Josía 
beveel dat die Baäl-altare, waarop babas in 
Jerusalem geoffer is, vernietig moes word. 
Op 20 het hy beveel dat alle heidense al-
tare en pornografiese standbeelde oral in 
Juda afgebreek moes word. Toe Josía op 28 
sien in watter vervalle toestand die Tempel 
is, het hy beveel dat dit herstel moet word. 
Terwyl dit aan die gang was, het iemand ’n 
afskrif van die Wet van God in ’n kas ontdek. 
Toe Josía dit lees, was hy uiters geskok om te 
sien hoe ver Juda afgedwaal het, en hy het 
beveel dat die Wet van God aan al die mense 
van die koninkryk voorgelees moet word  
(2 Kronieke 34:29-33).

Vernietiging van afgode 
“Hulle moes dit verbrand buite Jerusalem... 
Josía het die afgodspriesters afgesit...Hy het 
die manlike prostitute se kamers by die huis 
van die Here laat afbreek...Verder het Josía al 
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die priesters uit die stede van Juda laat bring en die hoogtes waarop 
die priesters geoffer het, laat ontwy...sodat niemand meer sy seun of 
dogter as offer vir Molek kon verbrand nie...Al die priesters wat daar 
op die hoogtes diens gedoen het, het hy op die altare laat slag...Josía 
het ook die dodebesweerders en die waarsêers, die afgodsbeelde, al die 
stinkende en veragtelike afgode wat in Juda en Jerusalem te sien was, 
uitgeroei. So het hy voldoen aan die eise van die wet soos dit opgeteken 
was in die boek...Daar was nie voor hom nog so ‘n koning soos hy wat 
hom tot die Here bekeer het met sy hele hart en siel en met al sy kragte in 
ooreenstemming met die hele wet van Moses nie...” 2 Konings 23:4-25.

Ongelukkig het Josía se bewind van 31 voortydig geëindig nadat 
hy ’n onberade aanval geloods het op die Egiptiese weermag wat op 
pad was om Assirië aan te val. Josía het in die veldslag gesterf, en 

baie van die goeie dinge wat hy vermag het, is deur sy opvolgers 
ongedaan gemaak. Omdat die Judeërs van God afgedwaal het, het 
die Here die profete Jeremia en Nahum opgerig om Sefánja se werk 
voort te sit.

Dissipline vir ons herstel
Sefánja herinner ons daaraan dat, as kinders van God, ons Sy dissi-
pline te wagte moet wees. Maar dié dissipline is ’n teken van Sy sorg, 
en verseker ons dat ons nie saam met die wêreld ’n ewige oordeel 
te wagte hoef te wees nie. Oordeel begin hier en nou by die kinders 
van God. Ons wat op die Dag van Genade voor Christus buig, ont-
vang genade, vergifnis, onverdiende guns, herstel, dissiplinering en 
verlossing. Is God jou Redder; of jou Regter? 

’n�Oproep�om�na�God�te�nader
Sefánja roep ons tot bekering, nou, terwyl daar nog tyd is om tot die 
Here te nader. “Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, 
almal wat doen wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid! 
Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here.” 
Sefánja 2:3.

Verlossende oordeel
God sal alle boosheid straf. Die afvalliges en Sy vyande sal vernietig 
word deur God die Almagtige. Die Here sal egter Sy volk sif, reinig, 
suiwer, en in die proses diegene wat hulle opreg bekeer van hulle 
sonde en met hulle hele hart na Hom soek, red, van hulle sonde 
verlos en hulle herstel. Sefánja bied ’n boodskap van verlossende 
oordeel aan.

God is ewig
“In dié stad is die Here die regverdige, net Hy doen nie  
onreg nie. Hy gee môre vir môre sy beslissing; sy beslissing 
bly nie een dag uit nie...”�Sefanja�3:5.�Die� teenwoordig-
heid�van�die�Here�is�vir�die�goddelose�’n�waarskuwing,�
en�’n�troos�vir�die�berouvolle.�Die�Ewige�God�is�alwetend,�
alomteenwoordig�en�almagtig.�Hy�sien�alles.�Hy�sal�die�
goddelose�uitsoek,�en�aan�hulle� ’n�einde�maak.�Hy�sal�
dié�wat�hulle�tot�Hom�bekeer�red,�verlos�en�herstel.
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Wanneer God se volk versuim om sout en lig te 
wees,�verval�die�boosdoeners�selfs�meer.� 

Wanneer ons nalaat om die aarde Sy stem te 
laat�hoor,�gaan�die�nasies�agteruit�en�word�Sy�

oordeel�onafwendbaar.

Die� ewige� God� is� alwetend,� alomteenwoordig� en� almagtig.� Hy� 
sal�die�goddelose�afsonder�en�‘n�einde�aan�hulle�maak.�Hy�sal�Sy�
berouvolle�mense�red,�bevry�en�herstel.�

Sefánja�herinner�ons�daaraan�dat,�as�kinders�
van�God,� ons� Sy� dissipline� te�wagte�moet�
wees.�Dié�dissipline�is�’n�teken�van�Sy�sorg.
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Kyk vooruit
“Ek sal die volke verander, hulle lippe rein maak, sodat hulle almal My sal 
aanroep en soos een man My sal dien.” Sefánja 3:9. 

Taal is ’n kommunikasiemiddel en ’n manier om uitdrukking aan die 
waarheid te gee. Dit is egter so dat die mens se sondigheid taal dikwels 
tot kwaad aanwend en in sy verhewe doel reduseer in ’n poging om die 
waarheid te verberg, geskiedenis te verdraai, en gedagtes en optrede te 
besoedel. Die bedoeling van God se verlossing is gedeeltelik juis om taal 
te suiwer, sodat ons die Woord van die Waarheid reg kan onderskei en 
oor die wysheid beskik om die tekens van die tye te verstaan. Jesus is die 
Woord van God. Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe.

Om die Evangelie van Christus doeltreffend oor te dra; dissipels van 
al die nasies te maak en hulle te leer om in alle dinge aan die Here ge-
hoorsaam te wees, moet ons die neiging weerstaan om soos die wêreld 
te wees, en vernuwe word in ons denke deur die reiniging van die Woord 
van God.

Van anderkant die riviere van Etiopië 
Daar is ’n profesie in Sefánja 3:10: “Van anderkant die riviere van Kus af sal 
dié wat My vereer, my verstrooide volk, vir My geskenke bring.” Hierdie pro-
fesie is vervul, aangesien daar suid van die riviere van Ethiopië afstam-
melinge is van “My verstrooide volk”, wat lof en gehoorsaamheid opoffer, 
die Evangelie verkondig en sendelinge dwarsoor die wêreld uitstuur.

Verlos om te dien
Vanuit Juda se perspektief, verwys ‘om suid te kyk’, “van anderkant die 
riviere van Kus af, na die suidelikste deel van Afrika. Anderkant die Nyl-, 
Kongo-, Zambezi- en Oranjerivier, beginnende by die suidelikste punt 
van Afrika – in Kaapstad –  het kinders van God in 1652, gebid en gewerk 
om die Protestantse en Gereformeerde geloof regoor die kontinent  
van Afrika te verkondig, en bedien steeds nasies oor die hele aarde met 
die Evangelie.

Christus in Sefánja
Jesus is Immánuel, God met ons, Almagtige Verlosser. “Die HERE jou God 
is by jou, ’n held wat verlossing skenk...” Sefánja 3:17. Oordeel bring ver-
nietiging oor God se vyande. Oordeel loop uit op die verlossing van dié 
wat op Christus vertrou.

Uittreksels
Sefánja het die moeilike taak gehad om die mense van Juda te waarsku 
oor die naderende oordeel en Oordeelsdag van die Here. Dit was ’n tyd 
van geestelike evaluering en ’n era van oordeel. 

“Die tyd vir die oordeel het aangebreek; dit begin by die huis van God. En 
as ook ons geoordeel word, en...wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat 
nie na die Evangelie van God wou luister nie? 1 Petrus 4:17

Die ewige God is alwetend, alomteenwoordig en almagtig. Hy sal 
die goddelose afsonder en ’n einde aan hulle maak. Hy sal Sy berouvolle 
mense red, bevry en herstel.

Benewens die boodskappe van God se oordeel oor die bose, is daar 
ook die beloftes van Sy genade vir diegene wat berou het. Die boodskap 
van Sefánja is dat God magtig is om te straf, en magtig om te red. 
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Benewens�die�boodskappe�van�God�se�oordeel�oor�
die�bose,�is�daar�ook�die�beloftes�van�Sy�genade�vir�
diegene�wat�berou�het.�




