
Sefanja 3:14-21 

Vooraf 

Vanoggend is die derde Sondag van adventstyd. Dit is Sondag van vreugde. Kom ons steek die derde 

adventkers – die pienke – aan. 

Agtergrond 

Sefanja het in die tweede helfte van die 7de eeu as profeet opgetree. Om meer presies te wees ± 630 

v.C. Hy is gebore in die tyd toe koning Manasse koning was. As koning het hy God en sy woord geminag 

en die volk op die verkeerde pad gelei. Manasse is opgevolg deur Josia. Hy het as tienerseun koning 

geword en regeer van 639 tot 609 v.C. In sy regeringstyd - ± 622 v.C. - het ’n totale terugkeer tot God 

plaasgevind. Sefanja se profesie het ’n groot rol in hierdie terugkeer gespeel.  

Sefanja voorspel oordeel vir Israel. Sy voorspellinge word gekenmerk deur die voorspelling van die 

Dag van die Here wat sal kom en onheil vir die volk beteken. Dit was natuurlik die voorspelling van die 

oorlog teen Babilon en in 586v.C  die ballingskap wat sou volg. Tog eindig sy profesie op ’n positiewe 

noot waar verlossing en bevryding voorspel word. 

Inleiding 

Paul Thipgen vertel die volgende verhaal:  

“Ek onthou hoe ek een middag huis toe gekom het net 

om te ontdek dat die kombuis waaraan ek ure tevore 

so hard gewerk het om dit skoon te kry, soos ’n 

oorlogsone lyk. My dogtertjie was skynbaar besig om 

te kook of te bak en die bestanddele was oral versprei, 

asook die bakke en skottels en toebehore – alles op die 

toonbanke en op die vloer. Ek was nie gelukkig met die 

toestand nie. 

 

Terwyl ek die gemors bekyk het, het ek ’n notatjie op die tafel gesien in haar kinderhandskriffie, 

met sjokolade-vingermerke besmeer. Die boodskap was kort: “Ek maak vir jou ietsie, pappa. 

Jou engel.”  

 

Te midde van die deurmekaarspul en ten spyte van my irritasie, het my hart skielik vol vreugde 

geword: suiwer, opregte vreugde. My aandag is afgelei van die probleem na daardie dogtertjie 

wat ek liefhet. Met haar eenvoudige goedheid en opregtheid in fokus, kon ek vreugde vind in 

die werk van haar hande, wat andersins rampspoedig gelyk het. 

 

Paul Thipgen verduidelik dan sy storie verder: 

“Dit is net so waar van my vreugde in die Here. Dikwels lyk die lewe na ’n gemors en ek kan nie 

in my omstandighede veel vind om my blymoedig te maak nie. Desnieteenstande, as ek mooi 

kyk kan ek die liefde van die Here agter sien, besig om “ietsie” vir my te berei. Dan wil my hart 

bars van blydskap. (Uit: Ozrovech: Groot boek van Illustrasies) 

 



Ons tema vanoggend is: Vreugde oor God se “ietsie”. En natuurlik is die “ietsie” ’n totale 

onderbeklemtoning of geringskatting van wat God vir ons gedoen het. Hy het sy enigste Seun vir ons 

gegee. Dit is die basis vir al ons vreugde. 

Die gevierde skrywer Pascal het gesê dat ware geluk en vreugde nie uit onsself is nie, maar uit God. 

Daar is natuurlik systrome van geluk, soos liefde vir ander, omgee vir ander, die doen van kreatiewe 

werk, om hoop te handhaaf in die toekoms, om in die sonskyn van aangename herinneringe van die 

verlede te sit. Maar hierdie is slegs systrome. Die ware bron van geluk is ’n toestand van die lewe wat 

in die regte verhouding met God staan – en daarom ook in die regte verhouding tot sy medemens.  

(Uit: Ozrovech: Groot boek van Illustrasies) 

 

1. ’n Deurmekaar lewenskombuis 

Israel se kombuis was deurmekaar in die tyd waartydens Sefanja profeteer. Menasse was twaalf toe 

hy koning van Israel geword het. Sy koningskap word in 2 Konings 21: 2 soos volg beskryf: Menasse 

het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en het die afskuwelike optrede van die 

heidennasies nagevolg. Ook in vers 17 lees ons: Die ander verhale oor Menasse en alles wat hy gedoen 

het, en die sonde wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Van sy 

sondes was altare wat hy vir Baäl gebou het. Hy het selfs altare vir afgode in die tempel gebou. Hy het 

sy eie seun aan die afgode geoffer. Natuurlik het sy sondes die volk beïnvloed. Dit het deurgesuur en 

ook hulle lewenswyse geword.  

Dit was hoe Juda se lewenskombuis gelyk het toe Josia op agt jaar koning word en Sefanja begin 

profeteer. Daarom stuur God sy profeet met die boodskap van oordeel en straf. Die dag van die Here 

sal aanbreek en Juda sal dit ontgeld.  

En ons weet Juda het dit ontgeld. In 586 v.C. het Babilon hulle verslaan en weggevoer in ballingskap. 

Beslis ’n deurmekaar lewenskombuis. 

2. ’n Briefie op die tafel 

In hierdie deurmekaar lewenskombuis, kry Juda ook ’n briefie op die tafel. Hulle briefie is die gedeelte 

wat ons gelees het. Waar die res van Sefanja se profesie net oordeel en straf behels, is die briefie op 

die tafel iets heeltemal anders. Dit is ’n boodskap van hoop. Eintlik nog meer: dit is ’n opdrag om vrolik 

en opgewonde te wees. En die rede: God gaan “ietsie” vir hulle doen. God gaan ingryp en hulle situasie 

heeltemal verander. God gaan hulle verlos. 

Hierdie laaste hoofstuk van Sefanja is so heeltemal verskillend van die eerste twee hoofstukke dat 

baie geleerdes dit as ’n latere toevoeging beskou. Hulle meen dat dit later jare bygevoeg is by die 

oordeelaankondig van Sefanja. 

Dit is moontlik – ons sal nooit met sekerheid weet of dit so is of nie. Maar wat ons wel weet is dat deel 

van ons Bybel is en dat dit vir ons ’n wonderlike boodskap in hou. 

Wat is die boodskap? Kom ons kyk eers na wat die boodskap vir Juda ingehou het. Juda word opgeroep 

tot vreugde want God gaan vir hulle “ietsie” voorberei. 



Die oproep tot blydskap word met vier woorde beskryf: sing, juig, wees vrolik, verbly. Hierdie vier 

woorde wil die intensiteit van die vreugde uitlig. In kort: ’n oorweldigende vreugde. 

Wat is die rede vir die vreugde? God gaan ingryp.  En ook hierdie ingryping word met vier sinnetjies 

verduidelik: Die Here het ’n einde gemaak aan hulle straf, Hy het hulle vyande laat padgee, die Here 

is by hulle en hulle hoef geen ramp meer te vrees nie.  

Vir Juda in ’n deurmekaar lewenskombuis was dit goeie nuus. Daar is hoop. Daar is verlossing. God het 

hulle nie vergeet nie. Hy gaan hom weer oor hulle ontferm en vir hulle sorg. Voorwaar genoeg rede 

vir ’n intense vreugde.  

Dit is opvallend dat hierdie vier sake almal in die verledetyd gestel word. Dit het gebeur. Dit is een van 

die redes hoekom die gedeelte as ’n byvoeging beskou word. Dit lyk asof die gedeelte beskryf wat 

reeds gebeur het. Ander meen weer dat dit so definitief, en beslis sal gebeur dat dit as gedane sake 

beskou kan word.  

Die gevolg van die ingryping van God is dat Juda kan moed skep. Hulle hoef nie moedeloos te wees 

nie; hulle hoef nie bang te wees nie.  

Daar word verder uitgebrei op die belofte van God se teenwoordigheid. Eintlik word daar meer oor 

God gesê. En weereens is dit vier sinnetjie wat elkeen met Hy begin: Hy is die krygsman wat red, Hy is 

vol vreugde oor Juda, Hy is stil-tevrede oor Juda en Hy jubel en juig oor Juda. 

Al vier hierdie dinge getuig van God se teenwoordigheid. Waar die volk oortuig was God het hulle 

vergeet en Hom van hulle onttrek, word hulle herinner dat God weer teenwoordig is in hulle midde. 

Hy red hulle. Hy is vol vreugde oor hulle en jubel en juig oor hulle. Hy is tevrede met hulle. As dit waar 

is, dan is God mos teenwoordig by hulle. Dit is aangrypend om te hoor dat God tevrede is met mense. 

Aangrypend om te hoor dat jubel en juig oor mense. 

Wat meer is, Hy  het hulle nodig. Hulle kan moed skep en nie bang wees nie. Hulle kan sing, juig vrolik 

wees en hulle verbly. God is met hulle.  

Hierdie briefie met die “ietsie” wat God vir Juda gaan doen, gaan nog verder. In die laaste paar verse 

word daar nie meer oor God gepraat, oor wat Hy gaan doen nie. In die laaste paar verse is God self 

aan die woord. Nie meer Hy nie, maar nou Ek. 

God vertel wat Hyself sal doen. Hy gaan hulle wat verdruk en hartseer was weer bymekaar maak. Hy 

gaan optree teen die wat Juda verdruk het. Hy gaan kreupeles help en verstrooides weer bymekaar 

maak. Hy gaan vernedering verander in eer en roem. God gaan hulle lot verander. Juda kry die belofte 

dan hulle dit met hulle eie oë sal sien. 

Ons weet dit alles het waar geword vir Juda. Hulle is deur Babilon verslaan en in ballingskap 

weggevoer. Sewentig jaar later is Babilon deur die Perse verslaan en is Juda teruggestuur na 

Jerusalem. Hulle kon die tempel en die stad oorbou. Hulle kon van vooraf begin en het God se 

teenwoordigheid in hulle lewens weer beleef en ervaar. 

Hulle kon gaan sing en juig en vrolik wees en hulle verbly. God het hulle die vreugde gegee. Hy het 

ingegryp.  



3. Ons deurmekaar kombuis en briefie op die tafel? 

As ons na ons situasie kyk, wil ek begin by vreugde. Ons het meer as genoeg rede om vreugde te 

ervaar. Ons kan sing en juig en vrolik wees en ons verbly. Juis in hierdie Kerstyd van 2015. God het –

soos in Juda se geval - ook in ons deurmekaar lewenskombuis vir ons ’n briefie op die tafel gelaat. God 

het vir ons ’n “ietsie” voorberei. 

Ja, ons lewenskombuis was en is deurmekaar van die sonde. Ons het teen God gekies vir 

ongehoorsaamheid. Maar God het vir ons die briefie gegee dat Hy weer teenwoordig sal wees in ons 

lewens. Hy het teenwoordig geword deur sy enigste Seun na ons in ons sondige wêreld te stuur. 

Christus het mens geword. Die “ietsie” was versoening met God. Hy het ons verlos van die sonde en 

die straf op die sonde. Hy het ons gered. Ons kan ook die woorde hoor dat God stil tevrede is met ons; 

dat God jubel  en juig oor ons. As dit nie so was nie, sou Hy immers nie ingegryp het vir ons nie.   

Daarom kry ons ook die opdrag om bly te wees, vrolik te wees.  En ons kan dit wees. Ons God is 

teenwoordig in ons lewe. Wat meer het ons nodig. God juig en jubel oor ons. Juis op hierdie Sondag 

van vreugde kan ons die boodskap hoor: Sing, jubel, wees vrolik, verbly julle. 

Natuurlik is dit nie die goedkoop vreugde waarvan ons so baie sien in hierdie tyd nie. Dit is ’n diepe 

vreugde wat setel in ons verhouding met Christus. Dit is ’n innerlike vreugde wat nie bepaal word deur 

die omstandighede rondom ons nie. Ons besit daardie vreugde ten spyte en te midde van ’n 

lewenskombuis wat baie keer baie deurmekaar is. 

Ek wil weer verwys na wat ek vroeër van Pascal gesê het. Ons vreugde lê in die ware bron – Jesus 

Christus. Ons vreugde setel nie in al die systrome van mense en gebeure om ons nie. Al sukkel ons 

dikwels met die mense en gebeure om ons, het ons nog steeds die vreugde in Christus. 

Slot 

 Ek het begin met Paul Thipgen se storie van sy silwerskoon kombuis wat tot sy frustrasie deur sy klein 

dogtertjie omgekrap is om vir hom ietsie te bak. Haar poging het die aanvanklike frustrasie verdryf 

met vreugde. Dit het hom iets laat verstaan van die vreugde wat God bring deur sy “ietsie” vir ons. 

Ja, ons kan vreugde ervaar. God het - soos in Juda se geval ’n paar jaar gelede – vir ons ’n “ietsie” berei. 

Hy het sy Seun gestuur om in te gryp en ons te verlos. Laat ons sing en jubel en vrolik wees en ons 

verbly. 


