
Maleagi 2:17-3:5 

Vooraf 

Vanoggend is die tweede Sondag van adventstyd. Dit staan bekend as Sondag van vrede. Ons steek 

die tweede adventskers aan. 

Adventstyd – kerstyd – word in ons leefwêreld meestal geken aan blink liggies en musiek oor 

luidsprekerstelsels in winkelsentrums. Dit is meestal ’n tyd van rondskarrel en geraas. In die kerklike 

jaar het die seisoen van Advent ’n ander voorkoms. Die fokus wat die geloofsgemeenskap onderneem 

in die vier Sondae in die tyd van Advent is een van voorbereiding, stil nadenke, inkeer en verlange. 

Agtergrond 

Die boek Maleagi kom uit die 5de eeu voor Christus. Om meer presies te wees so tussen 515 tot 445 

v.C. Dit speel af in die tyd nadat Juda teruggekeer het uit ballingskap in Babilon en die tempel reeds 

herbou is. In die boek word die volk deur die profeet tereggewys oor hulle sondes op die gebied van 

die erediens, huwelikslewe en hulle toekomsverwagting. Tog word genade baie sterk in die boek 

aangekondig. 

Inleiding 

William Holman Hunt is bekend vir sy skildery Die Lig van die wêreld. 

Die skildery is sy voorstelling van Christus se benadering tot die 

menslike siel. Christus staan buite ’n geslote deur waarvan die skarniere 

verroes is van te min gebruik. ’n Wingerdstok het oor die deur gegroei. 

Christus staan in die donker en wag met ’n versierde lantern in sy hand. 

Hy klop en smeek om in te gaan. Onderaan die skildery het die skilder 

geskryf: Gaan my nie verby, o Heiland! 

Nadat hy die skildery voltooi het, het hy dit vir ’n vriend gewys. Die 

vriend het aandagtig daarna gekyk en opgemerk: “Daar is net een ding 

verkeerd met hierdie skildery.”  

“Wat is dit?” wou die skilder weet.  

“Die deur het skarniere, maar nie ’n deurknop nie.” Was die vriend se 

antwoord.  

Hunt het geantwoord: “O, maar dit is hoegenaamd nie ’n fout nie. Die deurknop sit aan die binnekant. 

Dit is net van die binnekant af wat die deur oopgemaak kan word vir Christus wat buite staan.” (Uit: 

Die Groot boek van Illustrasies – Solly Osrovech) 

Dit is sekerlik waar. As gelowiges moet ons die deur vir God oopmaak. Ons lees dit immers in 

Openbaring 3:20: “Kyk Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, 

sal Ek by hom ingaan en saam feesmaal hou, en hy saam met my.” 

Tog is daar ook ’n ander deel van die waarheid wat ons moet raaksien. Dit is die feit dat God die deur 

vir ons oopmaak. Hy het in Christus na ons toe kom. Ons weet dat God die inisiatief neem om ons sy 



kinders te maak. Hy het sy Seun na die wêreld gestuur. Dit was die oopmaak van die deur dat ons kan 

instap. Dit is juis waaroor ons in adventstyd na dink.  Ons tema vanoggend wil juis op God se aandeel 

in ons verlossing fokus: God herstel verhoudings. 

1. Stukkende verhoudings in Jerusalem 

In Maleagi is die profeet besig om hulle aan te spreek oor hulle sonde. Die ballinge is al ’n klompie jaar 

terug uit Babilon. Die tempel en stad is herbou. Hulle word beskuldig dat hulle God vermoei met wat 

hulle sê.  

Wat het hulle gesê? Hulle het raak gesien dat dit goed gaan met mense wat verkeerde dinge doen. 

Daarom het hulle besluit dat God sulke mense as goeie mense beskou. Dit het daartoe gelei dat hulle 

self nie meer so ingestel is om die regte dinge te doen nie. As dit goed gaan met mense wat verkeerde 

dinge doen, kan hulle ook maar verkeerde dinge doen.  Hulle wou eerder gehad het dat God die mense 

wat verkeerd doen, straf. Hulle wou as dit ware God speel. 

Uit hierdie sonde beskuldigings van die volk kan ons sien dat hulle verhouding met God stukkend is.  

Hulle is ongehoorsaam aan God en daarom verkondig die profeet straf. 

2. Herstelde verhoudings in Jerusalem 

Die profeet kondig aan dat God iemand gaan stuur. Hierdie iemand word beskryf as ’n boodskapper 

en die verbondsengel. Hierdie boodskapper sou die pad kom voorberei vir die Here. 

Deur die jare is al baie geskryf oor wie hierdie iemand was. Sommige geleerdes maak hierdie gedeelte 

van toepassing op Johannes die Doper wat die pad sou voorberei vir Jesus. Die probleem daarmee is 

dat Johannes die Doper en Jesus eers 450 jaar later sou kom. Dit laat die vraag ontstaan: Wat sou so ’n 

voorspelling vir eers vier honderd en vyftig jaar later vir die mense wat na die profeet luister beteken? 

Dit sou tog geen troos vir hulle wees nie? 

Daarom word aanvaar dat hier eerder na iemand anders verwys word wat vir hierdie mense in hulle 

unieke situasie iets sou beteken. Wie dit was weet ons nie. 

Wat ons wel weet is wat hierdie persoon sou kom doen. Hy sou die verhouding tussen God en volk 

kom herstel.  Hy sou die stukkende verhouding weer kom heelmaak.  

Ons moet raak sien dat dit God is wat die inisiatief neem. Hy kondig deur sy profeet aan dat Hy iemand 

gaan stuur. Hy stuur die boodskapper. God tree op. Hy herstel die verhouding. Hy draai die knop van 

die deur om in te gaan. 

Ons sien dit nog meer as die boodskapper die pad gereed maak vir die Here om te kom. God sal weer 

teenwoordig wees by die tempel. Die volk moes juis beleef het, dat die Here afwesig was. Hulle 

teenspoed te midde van sondige mense wat voorspoed beleef, moes hulle laat ervaar het God is weg. 

Juis die feit dat die sondiges nie gestraf is nie, moes hulle laat voel het God is afwesig. Maar nou hoor 

hulle by die profeet dat God kom. Hy sal in sy tempel, in hulle midde wees. 

En wat meer is, die Here kom nie om te straf nie. Aanvanklik lyk dit so. Die profeet vra die vraag: Wie 

kan die engel se koms verdra en wie kan standhou voor hom. Maar dan word dit duidelik dat God kom 



om te suiwer. Kyk na die beelde wat gebruik word: vuur van die smelters en seep van die wassers; 

silwer wat gesmelt en gesuiwer word goud en silwer wat gelouter word. 

Die Leviete en volk sal gesuiwer word van hulle verkeerde dade. Die Leviete sal weer kan offers bring 

in die tempel wat vir God aanneemlik is. Hulle offers sal regdoen – met ander woorde gehoorsaamheid 

– behels. 

God sal die verhouding tussen Homself en die volk herstel. Hulle sal weer terugdraai na God. God 

neem die inisiatief. Hy doen dit. God draai die knop aan sy kant van die deur om dit oop te maak dat 

die volk kan inkom. 

Tog moet ons raak sien dat die volk ook in reaksie op God wat die deur oopmaak, self die deur moet 

oopmaak. Hulle moet gehoorsaam wees. God beloof dat Hy as Regter sal optree teen die wat 

ongehoorsaam is. Hy sal regspreek. Kyk na die ongehoorsaamheid wat genoem word: 

 Mense wat met toordery besig is 

 Egbrekers 

 Vals ede aflê 

 Die dagloner te kort doen 

 Die weduwees en weeskinders verontreg 

 Die vreemdeling verdring 

 Die wat nie eerbied het vir die Here nie. 

 

God herstel die verhouding met sy volk en vra dan gehoorsaamheid van hulle. Hulle moet regdoen; 

regleef. Dit is hoe iemand in ’n herstelde verhouding met God leef. 

 

3. Stukkende verhoudings word herstel in Linden 

 

Hierdie verhaal van Maleagi van God wat iemand sou stuur om die verhouding tussen God en sy volk 

te herstel, herinner aan die kersverhaal.  Die verhaal van Jesus wat mens geword het, is ons verhaal 

van waar ons verhouding met God herstel is.  

Jesus was vir ons die Boodskapper wat die deur kom oopmaak het dat ons kan ingaan. Ons moet raak 

sien dat dit God was wat deur Christus die inisiatief geneem het. Hy het die knop van sy kant af 

oopgemaak.  

Dit is waaroor ons in advent – kerstyd – nadink. Dit is waarvoor ons ons voorberei vir 25 Desember. 

God het in Jesus ons verhouding met Hom herstel.  

Maar nou moet ons ook steeds raaksien dat ons ook die knop aan ons kant moet draai. Ons moet dit 

draai deur gehoorsaamheid. Ons reaksie op God se inisiatief in Christus is om met geloof en 

gehoorsaamheid te antwoord. 

Ek glo dat die hele gedagte van God wat suiwer en louter juis ook deel van God se inisiatief is. Hy is 

steeds besig om ons te reinig.  Hy doen dit deur sy Gees wat in ons woon en die totale belewenisse en 

ervarings wat ons deurgaan in ons herstelde verhouding met Hom.  Alles wat met ons gebeur, en baie 

dinge wat dalk nie gebeur  soos wat ons dit sou wou hê nie, is deel van daardie louter proses. Ons 



word voortdurend in ons verhouding met God soos goud en silwer gesuiwer. Die eerste vraag en 

antwoord van die Heidelbergse Kategismus sê: alles werk vir ons te goede mee. 

Daaraan kan ons vashou. Daaraan kan ons meewerk. Ons kan onsself voor God plaas met die honger 

en dors om steeds meer gereinig te word en meer en meer gehoorsaam te word. 

NP van Wyk Louw beskryf so ’n benadering baie mooi in sy gedig: Vroegherfs 

 Die jaar word ryp in goue akkerblare, 

 in wingerd wat verbruin, en witter lug 

 wat daglank van die nuwe wind en klare 

 son deurspoel word; elke blom word vrug, 

 tot selfs die traagstes; en die heel eerste blare val 

 so stilweg in die rookvaal bos en laan, 

 dat die takke van die lang populiere al 

 teen elke ligte môre witter staan. 

 O Heer, laat hierdie dae heilig word: 

 Laat alles val wat pronk en sieraad was 

 of enkel jeug, en ver was van die pyn; 

 laat ryp word, Heer, laat u wind waai, laat stort 

 my waan, tot al die hoogheid eindelik vas 

 en nakend uit my teerder jeug verskyn.   

 

As ons dink aan kerstyd, dan plaas ons die liefde van God en Jesus altyd voorop. Dit is sekerlik reg en 

die kenmerk van kerstyd. Tog is daar ’n ander kant wat ons nie moet miskyk nie. Ons kry dit in Maleagi 

se verhaal naamlik dat die boodskapper juis ook oordeel bring. Dietrich Bonhoeffer het in ’n kerspreek 

in 1928 dit soos volg gestel: “It is very remarkable that we face the thought of God is coming, so calmly, 

whereas previously people trembled at the day of God. We have become so accustomed to the idea of 

devine love and of God’s coming at Christmas that we no longer feel the shiver of fear that God’s 

coming should arouse in us. We are indifferent to the message, taking only the pleasant agreeable out 

of it and forgetting the serious aspect, that the God of the world draws near to the people of our little 

earth and lays claim to us. The coming of the Lord is truly not only glad tidings, but first of all frightening 

news for everyone who has a conscience.”  

Daarom is kerkstyd altyd vir ons ’n tyd van bestekopname. Dit is ’n kans om opnuut ons toe te wy aan 

God en Christus. 

Slot 

Die skildery van William Holman Hunthelp ons om kerstyd te verstaan. ’n Toe deur wat deur Christus 

vir ons oopgemaak is sodat ons self die deur kan oopmaak en ingaan. 

God het in Christus die inisiatief geneem en ons met Hom versoen. Ons kan met geloof en 

gehoorsaamheid daarop antwoord. 

 

 



 

  


