
Sefanja 
Volgens de inleiding (Sefanja 1:1) bevat het boek Sefanja profetieën van een zekere 

Sefanja (wat zoveel betekent als ‘JHWH heeft beschermd’. Sefanja is de zoon van Kusi 

(of Kuschi). "Kusi" betekent Moor of Ethiopiër en is mogelijk geen eigennaam maar 

enkel een aanduiding. Deze Kusi is "de zoon van Gedalja, de zoon Armarja, de zoon 

van Hizkia". De genoemde Hizkia is misschien koning Hizkia die regeerde over Juda 

aan het begin van de zevende eeuw v.Chr., maar dat wordt niet vermeld.   

Volgens de inleiding trad Sefanja op als profeet tijdens de regering van koning Josia 

(639-609 v.Chr.). Die vorst is bekend door de hervorming die hij doorvoerde om zijn 

volk weer in het spoor van de boeken van Mozes te krijgen (zie 2 Koningen 22-23). Het 

is voorstelbaar dat de dreigende woorden van de profeet Sefanja daar een rol bij 

gespeeld hebben, al geeft het boek Koningen noch het boek Sefanja daar 

aanwijzingen voor.   (bron: NBV studiebijbel) 

De hervorming door koning Josia heeft het volk niet wezenlijk veranderd. De ondergang van stad en tempel waren 

aanstaande en zouden geschiedden op de grote dag van de HEER. Een overblijfsel zou behouden worden.  

De heftigheid van Gods oordeel Lees Sefanja 1.  

God somt als het ware op om welke mensen het gaat die verloren gaan, namelijk: wie 

de HEER de rug toekeert, wie hem niet zoekt en wie hem niet raadpleegt (1:6). 

Sefanja 1 waarschuwt de mensen om een keuze te maken. En ook voor ons geldt; God 

heeft heel lang geduld, maar er komt een tijd dat Hij onherroepelijk ingrijpt. Dan straft 

Hij de mensen die Hem maar blijven afwijzen en in het kwaad volharden. 

Sefanja 1 is afschrikwekkend! De boodschap wil een effect bereiken en het is heilzaam 

om ons daarvoor open te stellen en te beseffen hoezeer zonden van allerlei soort God 

tergen.  

Het gevaar van hoogmoed 
Lees Sefanja 2: 1-3, 2:8, 3: 1-6 Deze teksten gaan over een houding die God verafschuwt en een 
houding die Hij vraagt: 
• Zoek nederigheid… (2:3) 
• Dat is het loon voor de hoogmoed… (2:10) 
• Dat is er over van die vrolijke stad, de stad die zo onbezorgd leefde, die dacht: ik, en ik alleen! (2:15) 
• Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen. (3:11) 
    

Sefanja en de maatschappij/tijd waarin wij leven 
Je zou kunnen stellen dat de tijd van Sefanja te kenmerken is als een 
periode van godsdienstvrijheid. Er waren verschillende godsdiensten in die 
tijd met hun eigen priesters, gebeds- en/of offerplaatsen en deze werden 
niet belemmerd in de uitoefening van hun geloof. Het lijkt daarin wel op 
onze tijd waarin net als toen veel interesse is voor religies van andere 
volken. Bij ons is dat het boeddhisme en in de tijd van Sefanja betrof het 
o.a. Malcham en Moloch. 

 
Eind goed al goed!   
Lees Sefanja 3:14-20 (bijpassend lied Opwekking 143)  
Lees Openbaring 21:1-8 (of verder) erop na en let op de overeenkomsten met delen uit het boek Sefanja  

Vraag: 
Sefanja was profeet onder koning 

Josia (een koning die tot bekering 

kwam). Is het belangrijk voor het 

verhaal of Sefanja wel of niet 

afstamde van koning Hizkia (en dus 

familie van koning Josia was)? 

Info 
Sefanja was een oudere tijdgenoot van 

de profeet Jeremia. Deze laatste begon 

met profeteren toen Josia 13 jaar 

koning van Juda was. Hij profeteerde 

totdat de bewoners van Jeruzalem 

gevangen meegenomen werden naar 

Babel. 

Overdenking 
Wat is de impact van de woorden: Ik 

zal vernietigen wie de HEER de rug 

toekeert, wie hem niet zoekt en wie 

hem niet raadpleegt.  

In hoeverre staan wij (individueel/als 

gemeente) bijvoorbeeld naar God 

toegekeerd? Of ‘God is toch een God 

van liefde?’ Hoe kan dat dan? 

Vraag 
Waarin schuilt voor u/jou 

het risico van 

hoogmoed? (gezondheid, 

kennis, zekerheid van 

geloof, financieel,…) 

Vraag 
Sefanja maakt duidelijk: God vindt het 

onacceptabel als wij ons inlaten met andere 

geloven. Maar hoe zit dat dan met Salomo, de 

koning met zoveel wijsheid en verstand (1 kon 

3:12), deelnam aan rituelen van andere 

godsdiensten? (1 kon 11:4 ) 

Lees Filippenzen 2:15  
Hierin worden we opgeroepen te zijn als stralende sterren in een ‘verdorven en ontaarde generatie’.  

• Waarin schijnt u in de wereld (werk, buurt, familie) ‘als een ster’? 

• Hoeveel energie kost het u om uw licht te schijnen ( 

• Waarin/waardoor raakt u uitgedoofd? 

• Wanneer was/bent u eerder ‘een gevallen dan een stralende ster’? 

• Wist u dat de duivel als een gevallen ster wordt beschreven? (Jesaja 14:12) Ook hier was sprake van hoogmoed.  

 

 


