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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

Eerst, van harte de beste wensen voor het nieuwe jaar! Wat is ten diepste de beste wens? 

We hebben in Maleachi 4:2 gelezen: Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon 
der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. Met de Zon der 

gerechtigheid wordt de Heere Jezus bedoeld en er staat: en er zal genezing zijn onder Zijn 
vleugelen. Gods kinderen hebben genezing, dat is vergeving van zonden ontvangen en 

hebben in geestelijk opzicht ook een ‘nieuwjaarsdag’ mogen beleven. Een dag, waarop alles 

nieuw is geworden door de reinigende en genezende kracht van het bloed van de Heere 

Jezus. 2 Korinthe 5:17 wordt dan waar: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw 
schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Van harte op deze 

nieuwjaarsdag, déze ‘geestelijke nieuwjaarsdag’ voor het nieuwe jaar toegewenst! 
 

We hebben met elkaar Maleáchi 1:10 tot het einde gelezen. In deze overdenking hebben we 

ook de eerste verzen meegenomen om te overdenken. Het Bijbelboek Maleachi is 

opgedeeld in zes gesprekken die de HEERE door de mond van Maleachi houdt met Israël. 

Het eerste gesprek gaat over de liefde van de HEERE tot het volk Israël. Het tweede 

gesprek gaat over de priesters die de offers ontheiligen. Het derde gesprek gaat over de 

ontrouw in het huwelijk. Het vierde gesprek gaat over het oordeel dat van de HEERE komt. 

Het vijfde gesprek gaat over de nalatigheid van het geven van tienden. Het zesde gesprek 

gaat over dat het echt zin heeft om de HEERE te dienen. De afsluiting is een heenwijzing 

naar de komst van Johannes de Doper. In dit Bijbelboek confronteert de HEERE het volk 

met hun zonden. Hij wil dat het volk Hem van harte gaat dienen. In het boek Maleachi staat 

verbondstrouw en verbondsbreuk centraal. Als het volk zich niet bekeerd, dan zullen ze 

onder de vloek van de HEERE blijven. En als ze gehoorzamen geldt: Ik zal u tot een God zijn. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In het tweede gesprek, hoofdstuk 1:11 lezen we: Maar 
van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en 
aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want 
Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen. De HEERE ziet 

dat de priesters Hem niet van harte dienen. Het woord ‘maar’ in vers 11 is daar meteen een 

antwoord op. De HEERE zegt dat niet alleen de Joden, maar in de gehele wereld zullen ze 

Mij in oprechtheid gaan eren en dienen. Dit is vanaf Pinksteren ook waar geworden. Dit leert 

ons enerzijds dat de HEERE van harte gediend wil worden. Maar ook leert dit gedeelte dat 

de HEERE door gaat met het zalig maken van zondaren, want de HEERE zegt: want Mijn 
Naam zal groot zijn onder de heidenen. De heidenen zijn allen buiten het verbondsvolk 

Israël, dus ook wij. Zegt de HEERE ook van jou en mij: want Mijn Naam zal groot zijn onder 
de heidenen? Bedoelen wij met al onze gedachten, woorden en daden Zijn Naam of onze 

naam? 
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In het vierde gesprek waarin het gaat over 

het oordeel, lezen we in Maleachi 3:2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen? En 
wie zal bestaan als Hij verschijnt? Dit leert ons dat Hij niet alleen als Zaligmaker, maar ook 

als Rechter zal komen. In psalm 98:4 zingen we: Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten. 
Als organist ervaar je in deze regel een spanningsveld. Veel registers dicht? Want voor de 

goddelozen is Hij komt, Hij komt, een verschrikking. Of alle registers open? Want Hij komt, 



Hij komt is voor de rechtvaardigen een verkwikking. Mogen voor jou, door genade, alle 

registers open? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In het eerste gesprek staat de liefde van de HEERE 

tot Israël centraal. Het volk Israël zet daar vraagtekens bij. We lezen in hoofdstuk 1:2: 

Waarin hebt Gij ons liefgehad?  Het volk vraagt zich af waarin blijkt dat de HEERE hen 

liefheeft. Ze zeggen meer tegenspoeden te hebben dan de heidenen die de ware God niet 

kennen. Hieruit kunnen we een les trekken. Zien we deze gedachte ook nu niet veel om ons 

heen? Als God liefde is, waarom dan zoveel ellende? Met deze vraag moeten we altijd terug 

naar de oorzaak van alle ellende. Waren er geen zonden, waren er geen wonden. De zonde 

is de oorzaak van alle ellende. Wanneer dit persoonlijk ingeleefd wordt, dan blijf je bij je 

zelf. De HEERE moet de zonde straffen, want Hij is niet alleen liefde, maar ook rechtvaardig. 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? Denk bijvoorbeeld aan 

het kernwoord ‘goddelozen’. Een goddeloze is iemand die zonder God leeft. Zonder God kan 

zowel werelds als godsdienstig. Door de zondeval is de band met de HEERE doorgesneden 

en zijn we een goddeloze geworden. We lezen in het zesde gesprek, in hoofdstuk 4:1 Want 
ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie 
goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de 
HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. De HEERE zal de 

goddelozen uitroeien, want we lezen: Die hun noch wortel, noch tak laten zal. Wat kunnen 

we hieruit leren? We zullen sterven zoals we van nature zijn en zo we geleefd hebben. Wat 

moet er in jouw leven gebeuren om deze welverdiende straf te ontgaan?  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In het tweede 

gesprek lezen we dat de priesters de HEERE niet het beste geven om te offeren, maar 

dieren die zwak, kreupel, ziek, blind of gestolen zijn. Het offeren van dieren waaraan iets 

mankeert is streng verboden. We lezen in Leviticus 22:20: Gij zult niet offeren iets waarin 
een gebrek is. 
 

In het vijfde gesprek, in hoofdstuk 3:8 lezen we: Zal een mens God beroven? Maar gij berooft 
Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. En in vers 8 lezen we: Zal 
een mens God beroven? Maar gij berooft Mij. Het volk geeft geen tienden, en heeft weinig 

voor de HEERE over, en daarom is het volk vervloekt want we lezen in vers 9: Met een vloek 
zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. De één kan meer geven dan de 

ander, maar het zit niet in de hoeveelheid. De HEERE ziet of het geven voortkomt vanuit een 

oprecht hart. Is er werkelijk liefde tot Zijn dienst en onze naaste? De liefde om te geven 

moet van binnenuit groter zijn dan de oproep van de kerkvoogdij bijvoorbeeld. Welk ander 

Bijbelgedeelte heeft vanuit dit gedeelte raakvlakken? Denk aan Markus 12:41 en 42: En 
Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; 
en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die twee kleine 
penningen daarin wierp, hetwelk is een oort. De Heere Jezus onderwijst in dit gedeelte dat 

deze arme vrouw met twee penningen meer heeft gegeven dan alle anderen.  Deze vrouw 

heeft alles gegeven waarvan ze moest leven, maar de rijke mensen hebben gegeven van 

hun overvloed. In de ogen van de HEERE kan het zo zijn dat iemand met een gift van 

€1000,00 minder geeft dan iemand die €5,00 geeft.  

Eens las ik een richtlijn over het geven van giften; in dit verband wel aardig om te noemen: 
Werp zoveel in de collectezak, dat u zich niet hoeft te schamen voor de mensen als het er 
náást valt en dat u zich voor de HEERE niet hoeft te schamen als het erin valt… 

 



Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? In het tweede gesprek, hoofdstuk 
2:7 staat: Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn 
mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen. In deze tekst 
wordt de priester een engel des HEEREN genoemd. Een engel is een boodschapper van God 
en komt namens God. Priesters zijn in Zijn dienst en de HEERE wil dat ze Hem dienen en 
vrezen om een voorbeeld te zijn voor het volk. De kanttekening bij Maleachi 2:7 leert: en hij, 
de priesters, moet de schatten of verborgenheden Gods niet behouden voor zichzelven, 
maar hij moet ze zijn toehoorders rijkelijk en trouwelijk uitdelen. Een priester moet het volk 
onderwijs geven in Wie de HEERE is en hoe Hij gediend moet worden. De kanttekening 
noemt de Priesters gezanten en ambassadeurs. In onze tijd zijn ambtsdragers ook gezanten 
en ambassadeurs. De kanttekening bij Maleachi 2:7 verwijst ons door naar 2 Korinthe 5:20 
waar staat: Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege. Na vers 7 lezen we in vers 8: Maar 
gij zijt van den weg afgeweken, gij hebt er velen doen struikelen in de wet, gij hebt het 
verbond met Levi verdorven, zegt de HEERE der heirscharen. De priesters misleiden het 
volk. De belangrijkste taak van een priester is offeren. Offers wijzen heen naar hét Offer; de 
Heere Jezus! Naast het offeren heeft de priester ook de taak om het volk te onderwijzen in 
de Wet. We lezen in Maleachi dat de priesters het volk eerlijk onderwijs moeten geven in 
hoe de HEERE gediend moet worden. In het Nieuwe Testament lezen we dat Stefanus vol 
van geloof en kracht is. We lezen in Handelingen 6:10 En zij konden niet wederstaan de 
wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak. Door het zaligmakend geloof heeft Stefanus 
het volk tot aan zijn sterven eerlijk onderwijs gegeven in wat de ware godsdienst inhoudt. In 
onze tijd mogen ambtsdragers ook eerlijk geestelijk onderwijs geven. Verlang jij op zondag 
of tijdens huisbezoek ook naar geestelijk onderwijs? Verlang je naar geestelijk onderwijs 
omdat je worstelt met zielevragen? 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? In hoofdstuk 2:15, het derde gesprek, 
lezen we dat de HEERE niet gewild heeft, dat een man meer dan één vrouw zal hebben. De 
kanttekening verklaart hierbij: Dat is, met uw zinnen en verstand, wacht u uw wettige vrouw 
te verachten, of te verstoten, of nog anderen, behalve dezelve, tot u te nemen, toomt uw 
vleselijke lusten. Een ernstige waarschuwing voor de tijd waarin wij leven. Ook in onze tijd 
zijn er reclame campagnes van Second Love op billboards waar vreemdgaan wordt 
gestimuleerd. Vanuit dit gedeelte uit Maleachi leren we dat de HEERE deze praktijken 
veroordeelt. Het huwelijk is bedoeld als een heilige band tussen man en vrouw en aan de 
HEERE.  
 

We gaan afronden. In hoofdstuk 4: 5 en 6 lezen we: Ziet, Ik zend ulieden den profeet Elia, eer 
dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaderen 
tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, 
en de aarde met den ban sla. Met de profeet Elia wordt Johannes de Doper bedoeld. Zijn 
prediking zal door de Heilige Geest kracht doen in harten van zowel ouderen en jongeren. 
Heeft de prediking van Johannes reeds kracht gedaan in jouw leven? Welke prediking? De 
prediking vanuit Johannes 1:29: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.  

 

Zie het Lam Gods! Heb je reeds leren schuilen in Zijn wonden? 

Dan ben je door het Offerlam verlost van al je schuld en zonden! 

De Dordtse Leerregels (hoofdstuk 5 artikel 2) wil ons leren, 

dat Gods kinderen dan eeuwig met het Lam Gods zullen regeren. 

 

Indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de volgende keer! 

 



 

 

 

 


