
Zefanja 
 

Zefanja 1 

1. Het woord des HEEREN, hetwelk 
geschied is tot Zefanja, Ook gemeenlijk 

genoemd Sofonias. den zoon van Cuschi, 
Wie deze Cuschi en die hier na hem volgen 

geweest zijn, is ons nu onbekend, maar zij zijn 

buiten twijfel in die tijden vermaarde en 

welbekende mannen geweest; en het schijnt 

dat hier dit geslachtregister der voorouders 

van Zefanja gesteld is, om hem te 

onderscheiden van Zefanja, den zoon van 

Manaseja, die ook ten tijde van Josia geleefd 

heeft. De profeet Zefanja heeft ook geleefd 

en geprofeteerd ten tijde van Jeremia en van 

de profetes Hulda; verg. 2 Kon. 22:14, en 2 

Kron. 34:22, en 2 Kron. 35:25; Jer. 1:2. den 
zoon van Gedalja, den zoon van 
Amarja, den zoon van Hizkia; in de 
dagen van Josia, Te weten, nadat Josia 

den kerkedienst en godsdienst gereformeerd 

had, gelijk af te leiden is uit Zef. 1:4. den 
zoon van Amon, den koning van 
Juda. 

2. Ik zal ganselijk alles wegrapen Hebr. 

wegrapende wagrapen, te weten, door de 

koning der Chaldeën. Zie van de betekenis 

van het woord wegrapen Ps. 26: 9. uit dit 
land, Hebr. van op het aangezicht van dit 

land, te weten, van het land Juda. spreekt 
de HEERE. 

3. Ik zal wegrapen mensen en beesten; 
Hier worden ook de dieren vermengd onder 

de straffen, die de mensen met hunne zonden 

verdiend hebben, om te doen blijken hoe 

gruwelijk de zonde voor God is. Verg. Jer. 

4:23,25,26,27, en Jer. 9:10; Hos. 4:3. Ik zal 
wegrapen de vogelen des hemels, en 
de vissen der zee, en de ergernissen 
met de goddelozen; Of, de aanstotingen, 

te weten, het overblijfsel van den Baäl, Zef. 1: 

4, gelijk waren afgoden, kapellen en alle 

gereedschap, behorende tot de afgoderij, 

want hierdoor werden de godzaligen 

geërgerd en bedroefd en van den waren 

godsdienst afgeleid; zie Ezech. 14:3,7. ja, Ik 
zal de mensen uit dit land uitroeien, 
spreekt de HEERE. 

4. En Ik zal Mijn hand Anders: dat is, in 

welke betekenis de letter Vau dikwijls 

genomen wordt. uitstrekken tegen 
Juda, Te weten, om te slaan. en tegen 
alle inwoners van Jeruzalem; en Ik 
zal uit deze plaats uitroeien Te weten, 

uit Juda en Jeruzalem. het overblijfsel 
van Baal, Dat is, het gereedschap, dienende 

tot den afgodischen dienst van Baäl, welken 

de vrome koning Josia niet ten enenmale 

heeft kunnen uitroeien. Doch anderen 

verstaan dit van het overblijfsel der afgoderij, 

die na het wegvoeren van de tien stammen 

naar Assyrië, onder het volk van God, zelfs in 

Juda, nog overgebleven was. en den naam 
der Chemarim Zie de aantekening bij 2 

Kon. 23:5, wat door de chemarin te verstaan 

is. met de priesters; Versta hier, die 

priesters, die zich met afgoderij bezoedeld en 

ontheiligd hadden in den algemenen afval. Zie 

2 Kon. 23:9, en Zef. 3:4. 
5. En Te weten, Ik zal uitroeien. die zich 

nederbuigen Dat is, niet allen degenen, die 

openbare afgodendienaars waren, maar ook 

hen, die een vermengde religie hebben en die 

nevens of met hunne afgoden ook den ware 

God dienen willen. Hetwelk God verbiedt 1 

Kon. 18:21, en 2 Kon. 17:33; Ezech. 20:39. op 
de daken Die in Judea en andere landen 

daar omheen, plat waren; zie de aantekening 

bij Deut. 22:8, en op welke zij dikwijls hunne 

afgoderij bedreven; zie 2 Kon. 23:12, en Jer. 

19:13. voor het heir des hemels, Dat is, 

voor de sterren, zon en maan. Zie de 

aantekening bij Deut. 4:19, en Jer. 7:18, en 

Jer. 10:2. en die zich nederbuigen Dat 

is, niet allen degenen, die openbare 

afgodendienaars waren, maar ook hen, die 

een vermengde religie hebben en die nevens 

of met hunne afgoden ook den ware God 

dienen willen. Hetwelk God verbiedt 1 Kon. 



18:21, en 2 Kon. 17:33; Ezech. 20:39.de 
zweren Zie de aantekening bij Jer. 49:1. bij 
den HEERE, Of, den Heere zweren Zie de 

aantekening bij Jer. 49:1., gelijk 2 Kron. 15:14; 

hetwelk betekent Gode gehoorzaamheid en 

onderhouding zijner geboden beloven, en zich 

Gode heiligen en overgeven. en zweren Zie 

de aantekening bij Jer. 49:1. bij Malcham; 
Of, Melech, of Moloch, den afgod der 

kinderen Ammons. Doch onder dezen afgod 

kan men ook alle andere afgodenn verstaan, 

welken de afgodendienaars noemden hunne 

koningin. Melech betekent in het Hebr. een 

koning. 
6. En die terugkeren van achter den 

HEERE; en die den HEERE niet 
zoeken, en vragen naar Hem niet. 

7. Zwijgt Dat is, murmureert niet tegen den 

Heere, maar bekent dat Hij oprecht oordeelt. 

Of, houdt u maar stil, gij zult in het kort de 

uitvoering zijner dreigementen zien. voor 
het aangezicht des Heeren HEEREN; 
Dat is, vanwege de tegenwoordigheid des 

Heeren. want de dag des HEEREN is 
nabij; Te weten, de dag der wraak des 

Heere, in welken Hij de goddeloze afgodische 

Joden straffen zal. Alzo Zef. 1:14. Van den 

dood van den koning Josia af zijn de Joden 

geduriglijk van de ene ellende in de andere 

vervallen, totdat hunne koningen en zij met 

hen ten ondergebracht zijn geworden. want 
de HEERE heeft een slachtoffer 
bereid, Of, een slachtmaaltij, tot welken 

men vee slachtte. Het Hebr. woord betekent 

ook een beest, hetwelk geslacht werd om 

geofferd te worden. En versta hier, door deze 

slachting, ene slachting der Joden. Zie 

dergelijke manier van spreken Jes. 34:6; Jer. 

46:10, en Openb. 19:17. Hij heeft Zijn 
genoden Versta door deze genodigde 

gasten de Chaldeën en andere vijanden der 

Joden, die uit hun eigen land naar Jeruzalem 

komen zouden, om daar alles te vermoorden 

en te roven. Doch men kan hier ook wel door 

de genodigden verstaan de vogelen des 

hemels en de wilde dieren des velds, die het 

vlees der gedode Joden eten zouden, gelijk 

Deut. 28:26, en Ezech. 39:17. geheiligd. Dat 

is, bereid of afgezonderd. Zie Jer. 12:3. 
8. En het zal geschieden in den dag van 

het slachtoffer des HEEREN, dat Ik 
bezoeking zal doen Voor dat Hij, te 

weten de Heere. Alzo Zef. 1:7. over de 
vorsten, en over de kinderen des 
konings, Zie de vervulling Jer. 39:6. en 
over allen, die zich kleden met 
vreemde kleding. Hebr. die zich kleden 

met de klederen van een vreemd volk, 

denheidenen ten gevalle. Anderen verstaan 

de dartele en brooddronken willen, niet 

tevreden zijnde met de gewone dracht der 

klederen in hun land gebruikelijk, maar willen 

het alles naar een nieuwe mode en uitlands 

fatsoen hebben. 
9. Ook zal Ik ten zelven dage bezoeking 

doen Dat is, Ik zal straffen. over al wie 
over den dorpel springt; Dat is, die met 

geweld in het huis van een anderen man 

invalt, om zijnen naaste te beroven. Of, die 

hunne palen overtreden en in het land van 

hun naasten overtreden. Hos. 5:10. Of, die 

met buit en roof geladen zijnde, tehuis 

komen, en met vreugde daarin springen. die 
het huis hunner heren vullen Dat is, 

die mede zulke stukken helpen verrichten, 

gelijk der grote heren dienaren wel plachten 

de hand mede te slaan aan zulke lelijke 

stukken die hunne heren bedrijven. met 
geweld en bedrog. Dat is, met rijkdom 

door geweld en bedrog samengebracht. 
10. En er zal te dien dage, Te weten, als 

de Chaldeën zullen komen en de stad 

overvallen. spreekt de HEERE, een 
stem des gekrijts zijn Te weten, der 

burgers te Jeruzalem, onderstaande uit den 

inval of overval der Chaldeën. van de 
Vispoort af, Van deze poort wordt ook 

gewag gemaakt Neh. 3:3; zij was de naaste 

van al de poorten van Jeruzalem naar de zee, 

aan die zijde der stad waar men ging naar 

Diospoli en Joppe. en een gehuil van het 
tweede gedeelte, Anders genoemd de 

middelstad; zie de aantekening op 2 Kon. 

20:4, en 2 Kon. 22:14. Anders: de tweede 

poort. en een grote breuk Dat is, een 



grote jammer, ellende, moordgeschrei. Als 

men met zulk geweld roept en schreeuwt, dat 

schier de keel scheurt of kraakt, en dat er de 

lucht van breekt en scheurt. van de 
heuvelen af. Dat is, van die zijde der stad 

waar verscheidene heuvels lagen, naar de 

drekpoort aan. Zie Jer. 31:39, en de 

aantekening aldaar. Aan welk oord ook de 

Olijfberg lag. In één woord, de profeet wil in 

dit vers te kennen geven dat er grote jammer 

zou wezen aan alle hoeken en kanten der 

stad, van welke drie hier genoemd worden, 

waaronder de anderen verstaan worden. 
11. Huilt, gij inwoners der laagte! 

Enigen behouden het Hebr. woord machtes in 

den tekst. Anderen vertalen het in de 

kramerstraat, of in de apothekers, of 

kruideniersstraat. Het Hebr. woord betekent 

eigenlijk een mortier; het schijnt dat het de 

naam van een zekere straat binnen Jeruzalem 

geweest is, de mortierstraat genoemd, omdat 

men daar dagelijks den mortier hoorde 

klinken, gelijk dan de apothekers en 

kruideniers dien dagelijks gebruikten, om 

hunne kruiden of medicijnen daarin te stoten. 

Anders: in de holligheid, of holle straat; dat is, 

waar veel kelders waren, waarin die 

kooplieden hunne waren legden. Hier 

woonden ook de goudsmeden, gelijk af te 

leiden is uit Neh. 3:8,31,32. Want al het 
volk van koophandel is Of, kramervolk 

of handelaars, kooplieden. Anders: het volk 

van Kanaän, hetwelk voor kooplieden 

genomen wordt, omdat de Kanaänieten 

groten koophandel dreven. uitgehouwen, 
Of, uitgedelgd; dat is, zullen uitgeroeid 

worden. Anders: zullen zwijgen, of stil zijn, 

hetzij dat er geen nering meer wezen zal, of 

dat zij dood zullen wezen. al de 
gelddragers zijn uitgeroeid. Of, allen 

die met geld beladen zijn, te weten, de 

kooplieden en hunne schrijvers, kassiers en 

wisselaars, die geld over en weer dragen om 

waren te kopen en te betalen. 
12. En het zal geschieden te dien 

tijde, Ik zal Jeruzalem Te weten, Ik de 

Heere. met lantaarnen doorzoeken; 
Dat is, met grote naarstigheid: Ik zal maken 

dat de Chaldeën en andere vreemde soldaten 

al den schat en rijkdom zullen zoeken, en alles 

wegnemen. Of het betekent dat God op het 

nauwste de zonden van het volk zal bezoeken 

en straffen. en Ik zal bezoeking doen 
over de mannen, Of, die lieden. die stijf 
geworden zijn op hun droesem, Of, 

die op hunne heffen, of gest liggen; dat is, die 

gerust en zorgeloos zijn en in vleselijke 

zekerheid leven. Anders: die met hunne hef 

vermengd zijn; dat is, die allerlei vuiligheid der 

zonden en der ondeugden opwerpen en als 

uitgisten, gelijk de nieuwe wijn doet; lees Jer. 

48:11. die in hun hart zeggen: De 
HEERE doet geen goed, en Hij doet 
geen kwaad. De zin is: God past op de 

regering der wereld niet, Hij straft en beloont 

nieumand naar zijn verdiensten. 
13. Daarom zal hun vermogen ten 

roof worden, Dat is, hun rijkdom. Wat 

deze dreigementen aangaat, zie daarvan Lev. 

26:32; Deut. 28:30. en hun huizen tot 
verwoesting; zij bouwen wel huizen, 
Zie Amos 5:11; Micha 2:2,4, en Micha 3:10,12. 
maar zij zullen ze niet bewonen; Dat 

is, zij zullen ze niet lang bewonen. Zie Deut. 

28:30,39. en zij planten wijngaarden, 
maar zij zullen derzelver wijn niet 
drinken. 

14. De grote dag des HEEREN is nabij; 
Dat is, de dag in welken de Heere zwaarlijk 

straffen zal. Zie Zef. 1:7. hij is nabij, en 
zeer haastende; de stem van den 
dag des HEEREN; Verg. Ps. 29:3,4,5; Jer. 

4:19, enz. de held zal Hoeveel meer de 

zwakke of kleinhartige mannen, mitsgaders 

vrouwen en kinderen. aldaar bitterlijk 
schreeuwen. Dat is, alsdan, gelijk Ps. 14:5. 

Of, aldaar; dat is te Jeruzalem. 
15. Die dag zal een dag der 

verbolgenheid zijn; Te weten, der 

verbolgenheid des Heeren, gelijk in Zef. 1:18. 

Dat is, alsdan zal de Heere in zijn toorn vele 

ellenden en straffen uitgieten. Dit wordt te 

kennen gegeven met velerlei verscheidene 

woorden in dit vers. Verg. Jer. 30:5,6,7; Amos 

5:18,19,20, en Joel 2:1,2,3,11. een dag der 
benauwdheid en des angstes, een 



dag der woestheid en verwoesting, 
een dag der duisternis en der 
donkerheid, een dag der wolk en der 
dikke donkerheid; 

16. Een dag der bazuin en des 
geklanks Dat is, een dag in welken de 

bazuinen en trompetten alarm zullen blazen, 

vanwege den inval van den vijand. tegen de 
vaste steden en tegen de hoge 
hoeken. Of, torens, die gemeenlijk aan de 

hoeken der kastelen of steden staan, of der 

punten. Doch door hoeken worden somtijds 

de hoofden en voornaamsten onder het volk 

verstaan; Richt. 20:2. 
17. En Ik zal de mensen bang maken, 

dat zij zullen gaan als de blinden; Die 

niet weten waarheen, of waarnaar, of wat zij 

het eerst of laatst doen zullen. want zij 
hebben tegen den HEERE gezondigd; 
en hun bloed zal vergoten worden 
als stof, Dat is, overvloedig, in grote 

menigte, gelijk een zaak van gene waarde. 

Alzo wordt stof genomen Matth. 10:14; Hand. 

13:51, en Hand. 18:6. en hun vlees Of, 

lichaam, eigenlijk spijs; alzo wordt het lichaam 

genoemd, omdat het spijs der wormen is. zal 
worden als drek. De zin is: Hun dode 

lichamen zullen in de akkers en het land 

geworpen worden, gelijk men den drek 

daarop werpt om het te mesten. 
18. Noch hun zilver, noch hun goud 

zal hen kunnen redden ten dage der 
verbolgenheid des HEEREN; maar 
door het vuur Zijns ijvers Dat is, door 

een ijver, die als vuur brandt. Zie Ezech. 

38:19. zal dit ganse land verteerd 
worden; Hebr. opgegeten worden; gelijk in 

Zef. 3:8. want Hij zal een voleinding 
maken, Zie Jer. 4:27. gewisselijk, een 
haastige, met al de inwoners dezes 
lands. Te weten, het Joodse land. 

Zefanja 2 

1. Doorzoek u zelf nauw, De zin is: Ga in 

uzelven, en onderzoek al uw doen, opdat gij 

verstaat hoe zwaarlijk gij God den Heere 

vertoornd hebt met uw grote en 

menigvuldige zonden. Hebr. verzamel u. Het 

wordt eigenlijk gebruikt voor het verzamelen 

der stoppelen of houten, gelijk Exod. 5:7,12, 

en 1 Kon. 17:10; hetwelk dewijl het niet 

geschieden kan dan met naarstig zoeken, zo 

wordt het ook voor zoeken gebruikt. ja, 
doorzoek nauw, Benaarstig u ten hoogste, 

te weten om u met God te verzoenen. gij 
volk, dat met geen lust bevangen 
wordt! Te weten, om u met God te 

verzoenen; of om wat goeds te doen. Anders: 

o volk, niet waardig begeerd te worden. 
2. Eer het besluit bare Dat is, eer hetgeen 

komt, dat van God tegen u besloten is; het 

besluit van God baart alsdan, als de 

strafoefening geschiedt. Gelijk de baring niet 

straks na de ontvangenis volgt, maar op den 

bestemden tijd, alzo wordt Gods besluit 

uitgevoerd ten tijde, dien Hij daartoe 

bestemd heeft. Verg. Ezech. 20:25. (gelijk 
kaf gaat de dag voorbij), Dat is, snellijk; 

daarom bekeer u dewijl gij nog tijd hebt, eer 

de dag, die als kaf voorbijvliegt, het besluit 

bare, dat is, tevoorschijn brenge hetgeen God 

tegen u besloten heeft. Anders: en de dag 

voorbijga als kaf. terwijl de hittigheid 
van des HEEREN toorn over ulieden 
nog niet komt; terwijl de dag van 
den toorn des HEEREN over ulieden 
nog niet komt. 

3. Zoekt den HEERE, alle gij 
zachtmoedigen des lands, Dat is, 

gijlieden, die den Heere vreest in deze 

verwarde tijden. die Zijn recht werken! 
Te weten, het recht, hetwelk God u gegeven 

en voorgeschreven heeft. De zin is: Gij allen, 

die oprecht en vromelijk geleefd hebt naar 

den regel zijner wetten. Zoekt 
gerechtigheid, zoekt 
zachtmoedigheid, misschien Zie de 

aantekening bij Joel 2:14 zult gij 
verborgen worden Of, zult gij u kunnen 

verbergen, en volgens dien zo zult gij van de 

vijanden niet gekwetst of beschadigd worden. 

Verg. Ps. 27:5, en Ps. 32:6,7. in den dag 
van den toorn des HEEREN. 

4. Want Gaza De zin is: God zal Gaza, Askelon, 

Asdod en andere volken, die rondom of 



omtrent u wonen, vanwege hunne zonden, 

zwaarlijk straffen; zo kunt dan gij, Joden, uwe 

rekening wel maken, dat Hij ulieden ook niet 

verschonen zal, tenzij gij boete doet. De drie 

steden, die hier genoemd worden, lagen in 

der Filistijnen land, en het waren 

hoofdsteden. Zie Joz. 13:3. Verg. Amos 1:7. 
zal verlaten wezen, De burgers daaruit 

verdreven of vernield zijnde door de 

Chaldeën. en Askelon zal ter 
verwoesting wezen; Asdod zal men 
in den middag verdrijven, Dat is, 

openlijk, bij schonen lichten dag. Zie Jer. 6:4. 
en Ekron Het luidt in het Hebr. alsof men 

zeide, de gewortelde want dat betekent Ekron 

zal uitgeworteld worden, dat is, met den 

wortel uitgeworteld worden. zal 
uitgeworteld worden. 

5. Wee den inwonenden van de 
landstreek der zee, Hebr. van het koord, 

touw, snoer. Zie Deut. 3:4; alzo ook hieronder 

in Zef. 2:6,7. Hier is een beschrijving van het 

land der Filistijnen, palende aan de 

Middellandse zee. den volken der 
Cheretim! Of, der Cheretieten; zie Ezech. 

25:16. Zie ook 1 Sam. 30:14. Zij waren 

dappere krijgslieden, en daarom waren zij, 

naar sommiger gevoelen, van David tot zijne 

lijfwachters en hellebaardiers verkoren. Zie 2 

Sam. 8:18, en 2 Sam. 15:18, en 1 Kron. 18:17. 
Het woord des HEEREN Dat is, de straf, 

die de Heere u gedreigd heeft in zijn woord, 

zal ulieden overkomen; gijlieden, die anderen 

tot nog toe geplaagd hebt, zult nu ook 

geplaagd worden, nadat de Heere zijn volk zal 

gekastijd hebben. zal tegen ulieden zijn, 
gij Kanaan, der Filistijnen land! en Ik 
zal u Te weten, Ik de Heere. verdoen, Of, 

verdelgen. dat er geen inwoner zal zijn. 
6. En de landstreek der zee Te weten, het 

lande der Filistijnen, aan de zee gelegen. zal 
wezen tot hutten, uitgegraven 
putten Welke de herders in de dorre heiden 

graven, om water daarin te vergaderen. De 

profeet wil in dit vers te kennen geven dat die 

grote schone kastelen en gebouwen, die daar 

in die landstreken plachten te staan, zullen 

afgebroken en verwoest worden, en dat er in 

plaats daarvan niet dan hutten der herders 

zullen staan, en in plaats van rijke 

voortreffelijke personen, schaapherders en 

andere gewone lieden wonen zullen, die daar 

hunne huisjes en hutjes zullen opslaan, om 

voor een tijdlang te verblijven. der 
herders, en betuiningen der kudden. 

7. En de landstreek Dit kan wel enigermate 

aldus verstaan worden, dat de Joden 

wederkerende uit de Babylonische 

gevangenschap, het land der Filistijnen, 

hetwelk zij ledig en woest zullen vinden, 

innemen en bezitten zullen; maar 

voornamelijk is het geestelijkerwijze te 

verstaan, alzo namelijk dat de Filistijnen en 

andere natiën der heidenen zich ten tijde van 

Christus het volk Gods zouden onderwerpen, 

en der gemeente van Christus zouden ingelijfd 

worden. Zie Jes. 11:14. zal wezen voor 
het overblijfsel van het huis van 
Juda, dat zij daarin weiden; Dat is, zij 

zullen aldaar hunne weide en woning hebben, 

gelijk de schapen des nachts hunne rust in 

hunne stallen hebben. Anderen verstaan het 

aldus, dat de Joden Christus aangenomen 

hebbende, de Filistijnen en anderen het 

Evangelie zullen prediken, want dat heet ook 

weiden, gelijk te zien is Joh. 10, en Joh. 

21:15,16,17, en dit is inderdaad alzo geschied, 

als Gaza, Azotes en de omliggende plaatsen, 

door de predikatie der apostelen tot Christus 

zijn bekeerd geworden; Hand. 8:26,40, en 

Hand. 9:32,35,36. Verg. Obad. 1:18,19,20. 
des avonds De zin is: Daar zal alsdan zulk 

een rust en vrede tussen hen wezen, dat zelfs 

des avonds en bij nacht, wanneer gemeenlijk 

de een voor de ander bevreesd is, elk 

gerustelijk zal wonen en omgaan. zullen zij 
in de huizen van Askelon legeren, als 
de HEERE, Of, want de Heere hun God zal 

hen bezoeken, en, enz. hunlieder God, 
hen zal bezocht, Te weten, met genade, 

gelijk Ps. 8:5. Eerst hen uit de Babylonische 

gevangenschap verlossende, daarna uit de 

gevangenschap van den satan, als Christus, 

geleden hebbende en uit de doden 

opstaande, ten hemel zal gevaren zijn en de 

menigte der gevangenen gevangen zal 



genomen hebben; Ef. 4:8. en hun 
gevangenis zal gewend hebben. 

8. Ik heb de beschimping van Moab 
gehoord, Of, de versmading, of den smaad. 
en de scheldwoorden der kinderen 
Ammons, waarmede zij Mijn volk 
beschimpt hebben, en hebben zich 
groot gemaakt Oorlog tegen hen 

voerende, en hun een deel van hun land 

afnemende, pochende dat zij nog meer land 

hun wilde afnemen. Zie de aantekening bij Ps. 

35:26, en verg. Jer. 48, en Jer. 49. tegen 
deszelfs landpale. 

9. Daarom, zo waarachtig als Ik leef, 
spreekt de HEERE der heirscharen, 
de God Israels: Moab zal zekerlijk 
zijn De Moabieten en hun land. Zie Jer. 48:1, 

enz. als Sodom, Te weten, enigermate en 

een tijdlang zal hun land woest liggen; maar 

Hij wil niet zeggen dat het alzo zal vernield 

worden, noch dat het in der eeuwigheid zo 

woest zou blijven, gelijk Sodom. en de 
kinderen Ammons als Gomorra, een 
netelheide, en een zoutgroeve, Woest 

en ellendig waar niets wassen zal. Zie Richt. 

9:45; Ps. 107:34; Plin lib 31, Nat. Hist. cap. 7. 
en een verwoesting tot in 
eeuwigheid! Dat is, een lange tijd. Want 

deze landen zijn niet altoos dus desolaat 

gebleven. De overigen Mijns volks 
zullen ze beroven, De zin is: Enige 

Ammonieten en uit Moabieten Christelijken 

godsdienst bekeren, en zij zullen in den 

schoot der gemeente ontvangen en 

aangenoemen worden. Verg. Zef. 2:7, en zie 

de aantekening bij Jes. 11:14. en het 
overige Mijns volks zal ze erfelijk 
bezitten. Of, zullen ze erven. 

10. Dat zullen zij hebben in plaats van 
hun hoogmoed; Of, voor hun hoogmoed, 

vanwege hunne hovaardij, die zij het volk 

Gods betoond hebben, toen het in zwarigheid 

en ellende was. want zij hebben 
beschimpt, en hebben zich groot 
gemaakt tegen het volk van den 
HEERE der heirscharen. 

11. Vreselijk zal de HEERE tegen hen 
wezen, want Hij zal al de goden der 
aarde doen uitteren; Dat is, allengskens 

teniet maken; men zal hun gene offeranden 

meer brengen. Dit is geschied in de 

verschijning van Christus, en daarna. en een 
iegelijk Alsof hij zeide: Men zal te dien tijde 

den waren God niet alleen in Judea eren en 

aanbidden, maar iedere natie in haar land en 

stad, zonder dat zij naar Jeruzalem zullen 

behoeven te reizen. Zie Joh. 4:21. uit zijn 
plaats zal Hem aanbidden, Zie de 

aantekening bij Gen. 24:26. al de eilanden 
der heidenen. Dat is, al de heidense 

natiën, wie en waar die zijn. 
12. Ook gij, Moren! Of, aldus: Wat ook 

ulieden, o Moren, aangaat, gij zult door mijn 

zwaard geslagen worden. De zin is: Gij Moren, 

zult wel eerst verwoest worden, zie 2 Kron. 

14:9; maar daarna zult gij alsmede tot 

Christus gebracht worden. Zie Zef. 3:10. Hebr. 

ook gij, Moren, zij zullen, enz. Verg. Micha 1:2 

met de aantekening aldaar. zult de 
verslagenen van Mijn zwaard zijn. Hij 

noemt den koning Nebukadnezar zijn zwaard, 

gelijk Assur genoemd wordt, de roede of staf 

van den toorn Gods, Jes. 10:5. 
13. Hij zal ook Zijn hand uitstrekken 

Te weten, de Heere. tegen het Noorden, 
en Hij zal Assur verdoen; Dat is, de 

Assyriërs. en Hij zal Nineve stellen tot 
een verwoesting, Dat is, maken. droog 
als een woestijn. Die tevoren waterrijk 

was; Nah. 2:8. 
14. En in het midden van haar zullen 

den kudden legeren, al het gedierte 
der volken; Dat is, der omliggende natiën, 

die hun vee daar zullen legeren. Of, gelijk 

anderen, allerlei lelijke verschrikkelijke 

beesten, die bij de vergelegen natiën in de 

grote wildernis gevonden worden. Versta 

hierbij, in plaats van mensen en allerlei 

lieflijkheid. ook de roerdomp, Of, putoor. 
ook de nachtuil zullen op haar 
granaatappelen vernachten; Die boven 

aan de balken, of op de huizen tot sieraad, 

plachten geschilderd of gemaakt en gesneden 

te worden. Verg. Amos 9:1. een stem Of, 



derzelver stem, te weten, ene stem dier 

afgrijselijke dieren, die hier genoemd staan, 

en Jes. 13:21,22, en Jes. 34:11, enz. zal in 
het venster zingen, verwoesting zal 
in den dorpel zijn, Of, aan de posten. als 
Hij Te weten, de Heere, of de vijand. haar 
cederwerk Hebr. hare cederen, of zijne 

cederen; dat is, het beschutwerk van 

cederhout. Of, hare huizen van cederhout 

gemaakt. zal ontbloot hebben. Of, zal 

afgerukt hebben. 
15. Dit is die stad, Dat is, alzo zal het die 

stad Nineve gaan, die tevoren zo vol vreugde 

en blijdschap geweest is. die opspringt 
van vreugde, die zeker woont, Die 

gerust is en niemand vreest. die in haar 
hart zegt: Ik ben het, Ik ben alleen de 

onoverwinnelijke, gene stad is bij mij te 

vergelijken inhoogheid, sterkte, 

voortreffelijkheid. Verg. Jes. 47:8. en buiten 
mij is geen meer; hoe is zij geworden 
tot woestheid, Zie Zef. 2:14. een 
rustplaats van het gedierte! Een 
ieder, die daardoor trekt, zal ze 
aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen. 
Tot een teken van bespotting, of 

verwondering. 

Zefanja 3 

1. Wee der ijselijke, en der bevlekte, Of, 

roofstad. Het Hebr. woord betekent roven en 

onderdrukken. Anders: de besmettende stad, 

te weten met allerlei gruwelijke zonden. 

Enigen hebben hier de duifstad, welke vogel 

een grote krop heeft en veel spijs opsnapt. 
der verdrukkende stad! Versta, de stad 

Jeruzalem, wier Verg. Jes. 1, Jes. 5. 
2. Zij hoort naar de stem niet; De 

vermaning des Heeren door zijne profeten. 
zij neemt de tucht niet aan; Zij laat zich 

niet onderrichten, hetwelk een teken van 

dwaasheid is; Spreuk. 1:7. Verg. Jer. 2:30, en 

Jer. 5:3, en Jer. 7:28. zij vertrouwt niet 
op den HEERE; tot haar God nadert 
zij niet. Te weten, van ganse harte; verg. 

Jes. 29:13; maar Hos. 6:1, vermanen de 

godzaligen elkander tot den Heere ter keren. 

3. Haar vorsten zijn brullende leeuwen 
in het midden van haar; haar 
rechters zijn avondwolven, Die des 

avonds romdom sluipen, te weten, om op de 

schapen te loeren; zie Hab. 1:8. Men kan ook 

door avond verstaan den nacht, gelijk Zef. 2:7. 
die de beenderen Maar terstond hunne 

prooi met vlees en beenderen opvreten, 

nietmetal, ja zelf de beenderen niet 

overlatende tot des anderen daags 's 

morgens. Hebr. die niet ontbenen tot 's 

morgens. Zie Num. 24:8, en verg. Jer. 5:6. 
niet breken tot aan den morgen. Of, 

op den morgen, of tot op den morgen. 
4. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans 

trouweloze mannen; Hebr. mannen der 

trouweloosheden, die God noch de mensen 

getrouw zijn. haar priesters 
verontreinigen het heilige, Dat is, 

ontheiligen, of ontwijden het heiligdom, of 

hetgeen den Heere gehieligd en geofferd 

werd; of, zij prediken het woorde Gods niet 

oprecht en leggen het niet uit in zijn rechten 

zin. zij doen der wet geweld aan. Zie 

de aantekening bij Ezech. 22:26; verg. Matth. 

23:16; Mark. 7:9,10, enz. 
5. De rechtvaardige HEERE Of, de Heere 

die rechtvaardig is, is, enz. is in het 
midden Ten aanzien dat Hij te Jeruzalem 

zijnen godsdienst hed opgericht. Enigen 

menen dat dit de woorden zijn der Joden, dit 

den profeet voorwerpende op zijne woorden, 

Zef. 3:4. van haar, Te weten, van den stad 

Jeruzalem. Hij doet geen onrecht; allen 
morgen Hebr. in morgen, in morgen; dat is, 

alle dagen; zie 2 Kron. 36:15; Jer. 7:13,25, en 

Jer. 11:7, en Jer. 25:3. geeft Hij Zijn recht 
Dat is, laat Hij zijn recht openlijk leren, te 

weten, door zijne profeten, die, buiten twijfel, 

gedaan hebben hetgeen Paulus zijnen discipel 

Timotheus vermaant 1 Tim. 4:16, en 2 Tim. 

4:2. in het licht, er ontbreekt niet; 
doch de verkeerde weet van geen 
schaamte. Dat is, hij vraagt naar eer noch 

oneer. Verg. Jer. 3:3, enz. en Jer. 5:3. 
6. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun 

hoeken zijn verwoest, Zie Zef. 1:16; 

doch enigen verstaan door de hoeken de 



uiterste grenzen, of palen des lands. Ik heb 
hun straten eenzaam gemaakt, dat 
niemand daardoor gaat; hun steden 
zijn verstoord, zodat er niemand is, 
Dat is, dat er geen mens in dezelve te vinden 

is; verg. Zef. 2:5,6,14,15. dat er geen 
inwoner is. 

7. Ik zeide: Dat is, Ik dacht bij mijzelven. 
Immers zult Te weten, aanmerkende de 

traffen, die den heidenen zijn overkomen. 

Anderen: vreest mij nochtans, neem de tucht 

aan, enz. gij Mij vrezen, O Jeruzalem, zult 

mij vrezen, u aan de heidenen spiegelende. 
gij zult de tucht aannemen, opdat 
haar woning Dat is, de stad Jeruzalem. 

Anderen verstaan hierdoor de woning de 

inwoners der stad Jeruzalem; of hare woning, 

voor hare woningen. niet uitgeroeid zou 
worden; al wat Ik haar bezocht 
hebbe, Of, door alles waarmede Ik hen 

bezocht heb; door hen, verstaan enigen de 

heidenen, andere de Joden. waarlijk, Of, 

nochtans hebben zij zich gehaast; enz.; dat is, 

zij hebben zichzelven moedwillig vroeg in het 

verderf gebracht; of, van des morgens vroeg 

hebben zij al hunne werken bedorven. of, 

nochtans hebben zij al hunne werken 

bedorven. Zie van dusdanige samenvoeging 

van twee woorden, Ps. 45:5. zij hebben 
zich vroeg opgemaakt, zij hebben al 
hun handelingen verdorven. 

8. Daarom verwacht Mij, Hij spreekt nog 

de bozen onder de Joden aan. De zin is: Past 

er vrij op, Ik zal bij u gewisselijk komen, en zal 

u door de Chaldeën en andere volken 

bezoeken. spreekt de HEERE, ten dage 
als Ik Mij opmake tot den roof; want 
Mijn oordeel is, Dat is, het besluit van 

mijn voornemen. de heidenen te 
verzamelen, Te weten, de Chaldeën en 

andere volken. Zie Ezech. 16:37. de 
koninkrijken te vergaderen, om over 
hen Mijn gramschap, Te weten, over de 

Joden, namelijk, over de halsstarrige Joden; 

zie Zef. 1:18. de ganse hittigheid Mijns 
toorns uit te storten, Zie Ps. 79:6, en 

verg. Ezech. 22:31. want dit ganse land 

Te weten, het ganse Joodse land, gelijk in Zef. 

1:18. Doch versta dit hier van het grootste 

deel der inwoners van het Joodse land. Alzo 

staat er in Gen. 41:57: Alle landen kwamen in 

Egypte tot Jozef; dat is, vele van de inwoners 

der omliggende landen. zal door het vuur 
van Mijn ijver verteerd worden. 

9. Gewisselijk, dan Te weten, nadat Ik die 

volken en de Joden alzo zal bezocht hebben. 

Anderen verstaan door dan hier betekent 

wordt de tijd der verschijning van den 

Messias. zal Ik tot de volken Of, asldan 

zal Ik den volken de lippen veranderen in reine 

lippen; dat is, Ik zal mijne uitverkorenen onder 

de heidenen wederbaren door de Heilige 

Geest, dat hun mond en hart rein zullen zijn; 

dat zij God rein zullen gevoelen en spreken, 

Hem heilig dienende; zie Jes. 57:19. een 
reine spraak wenden; Hebr. lip. opdat 
zij allen den Naam des HEEREN 
aanroepen, opdat zij Hem dienen 
met een eenparigen schouder. Dat is, 

een manier van spreken, genomen van de 

lastdragende mensen of beesten. Zie de 

aantekening bij Hos. 6:9. Verg. Jer. 32:39, en 

zie de vervulling Hand. 1:14, en Hand. 2:1,46, 

en Hand. 4:32. Zie ook Joh. 10:16; Ef. 2:14, 

enz. 
10. Van de zijden der rivieren der 

Moren Dat is, van Morenland. Doch Moren 

natiën; Jes. 18:1,7, en Jes. 60:4. zullen Mijn 
ernstige aanbidders, Zie de aantekening 

bij Gen. 25:21, en Ezech. 35:13. Versta hier 

degenen, die tot den waren God bekeerd 

zijnde, dagelijks hunne gebeden tot God doen 

zullen. met de dochter Mijner 
verstrooiden, Dat is, mitsgaders de Joden, 

die in de Babylonische gevangenschap zijn 

verstrooid geweest, die mij zo lief zijn als een 

dochter hare moeder is. Verg. Joh. 11:52. 

Sommigen overzetters voegen hier in voor 

met het woord namelijk; in deze zin: Het 

geschenk, hetwelk men mij brengen zal, 

zullen zijn de Joden, die verstrooid zijn in de 

landen, gelegen aan de zijde van de rivieren 

der Moren. Mijn offeranden brengen. 
Te weten, geestelijke offeranden, of 

geschenken; dat is, zij zullen mij dienen en 

gehoorzamen. Verg. Jes. 18:7; Mal. 1:11; 



Rom. 12:1. Anders: van de andere zijde van de 

rivier der Moren, zullen mij mijn ernstige 

aanbidders toegebracht worden tot een 

geschenk. Zie de volvoering dezer profetie 

Hand. 8:27,35,36. 
11. Te dien dage zult gij O mijn volk, o 

mijne kerk. niet beschaamd wezen De 

zin is: Dewijl gij zult geheiligd en van al uwe 

zonden gereinigd zijn, door het bloed en den 

Geest van den Heere Jezus Christus, zo zult gij 

voor den rechterstoel Gods daarover niet 

beschaamd worden. vanwege al uw 
handelingen, waarmede gij O mijn 

volk, o mijne kerk. tegen Mij overtreden 
hebt; want alsdan zal Ik uit het 
midden van u wegnemen, die van 
vreugde opspringen over uw 
hovaardij, Anders: heerlijkheid. Want het 

Hebr. woord wordt in het goede en in het 

kwade genoemn. En hier schijnt dit de zin te 

wezen: Daar zullen voortaan geen onder u 

gevonden worden, die zich zullen 

verhovaardigen over de uitwendige 

ceremoniën en dien voortreffelijken tempel. 

Jer. 7:4, want het rijk Gods en zijne gemeente 

zal voortaan door de ganse wereld verspreid 

worden; Joh. 4:21,23. en gij O mijn volk, o 

mijne kerk. zult u voortaan niet meer 
verheffen om Mijns heiligen bergs 
wil. Of, op mijn heiligen berg. Hebr. op den 

berg mijner heiligheid; dat is, omdat gij offert 

in mijn tempel op den berg des Heeren, of 

vanwege het ijdel vertrouwen op de uiterlijke 

ceremoniën, zonder te letten op de heiliging 

der conscientie. 
12. Maar Ik zal in het midden van u 

doen overblijven een ellendig Ten 

aanzien dat Ik het wel terdege zal gekastijd en 

vernederd hebben. en arm volk; Dat is, 

gering en veracht bij de wereld, en door Gods 

genade nochtans rijk gemaakt in het geloof en 

andere geestelijke gaven. die zullen op 
den Naam des HEEREN betrouwen. 
Dat is, op den Heere, niet op enige 

uitwendige dingen, hetzij Jeruzalem, of den 

tempel, of iets dergelijks; maar alleen op den 

Heere. Zie Jer. 9:23,24/ 

13. De overgeblevenen van Israel 
zullen geen onrecht doen, Te weten, 

met opgezetten moedwil, of tegen hunne 

conscientie. Zie 1 Joh. 3:9. noch leugen 
spreken, Dat is, zij zullen zich niet begeven 

nog gewennen tot liegen en bedriegen, maar 

zij zullen zich benaarstigen om te doen al wat 

heilig, oprecht en wel gedaan is. en in hun 
mond zal geen bedriegelijke tong 
gevonden worden; maar zij zullen 
weiden en nederliggen, Dat is, God de 

Heere zal hen beschutten en bewaren voor al 

het kwaad, dat de boze mensen hun zoeken 

aan te doen. Verg. Micha 4:4. en niemand 
zal hen verschrikken. Dat is, zij zullen 

zeker en gerust leven. De zin is: De boze 

boeven zullen hen niet beschadigen, naar 

hunnen moedwil. 
14. Zing vrolijk, gij dochter Sions, 

juich, Israel; wees blijde, en spring 
op van vreugde van ganser harte, gij 
dochter Jeruzalems! Dat is, gij 

Israëlieten. Het betekent hetzelfde wat gij 

dochteren van Zion betekent, namelijk hier de 

gemeente der gelovigen van het Nieuwe 

Testament. 
15. De HEERE heeft uw oordelen 

weggenomen, Dat is,kastijdingen of 

straffen vanwege de zonden. Dat is, de 

oorzaak der blijdschap, waarvan in Zef. 3:14 

gesproken wordt. Hij heeft uw vijand Te 

weten, de Assyriërs, Chaldeën, enz., ja ook uw 

geestelijke vijanden, den duivel en de hel, 

heeft Hij onder uwe voeten gelegd; 1 Cor. 

15:25,26,56,57. weggevaagd; Of, 

weggeruimd, uit den weg geweerd; zie Gen. 

24:31. de Koning Israels, de HEERE, is 
in het midden van u, Te weten, om u te 

beschutten en te beschermen. gij zult geen 
kwaad meer zien. Dat is, Gods, gij 

behoeft geen kwaad meer te vrezen. Want 

daar is niets, dat ons scheiden kan van de 

liefde Gods, die daar is in Christus Jezus onzen 

Heere; Rom. 8:39; zie Lev. 14:36; Job 7:7; Ps. 

80:10; Jes. 40:3, en Jes. 57:14, en Jes. 62:10; 

Mal. 3:1. 
16. Te dien dage zal tot Jeruzalem 

gezegd worden: Vrees niet, o Sion! 



Anders: tot Zion. laat uw handen niet 
slap worden. Dat is, geef den moed niet 

verloren, en vertraag niet in den ijver der 

godzaligheid; de reden is Zef. 3:15, namelijk 

omdat de Heere in het midden van hen was. 

Zie deze manier van spreken bij 2 Sam. 4:1 en 

de aantekening aldaar. 
17. De HEERE uw God, is in het 

midden van u, een Held, In en door 

Christus allen overwinnen wij; Rom. 8:37; 1 

Cor. 15:57; 1 Joh. 5:4,5. Die verlossen zal; 
Hij zal over u vrolijk zijn met 
blijdschap, Vanwege de zonderlinge liefde, 

die Hij u is toedragende. Hij zal zwijgen in 
Zijn liefde, Of, stil zijn, of gerust zijn; dat is, 

Hij zal genoegen hebben in de liefde welke Hij 

te uwaarts dragen zal, 1 Petr. 2:5. Of Hij zal u 

niet meer alzo plagen gelijk Hij vóór dezen 

gedaan heeft, dewijl Hij u in Christus liefheeft, 

en u uwe zonden vergeeft. Hij zal Zich 
over u verheugen met gejuich. 

18. De bedroefden, Dat is, die treurig en 

bedroefd zijn omdat zij in den tempel niet 

mogen samenkomen, tot oefening van den 

godsdienst. Verg. Ps. 42:2,3,5. om der 
bijeenkomst wil, zal Ik verzamelen, 
zij zijn uit u; Dewijl zij ook Gods volk zijn; o 

uit u; o Jeruzalem, dat is, uit Gods volk. de 
schimping is een last op haar. Te 

weten, de bedroefde gemeente, namelijk als 

zij bij die spotvogels moeten verkeren, die 

God en zijn Woord beschimpen. Zie 

doorgaans Ps. 42. 
19. Ziet, Ik zal te dien tijde al uw 

verdrukkers verdoen; en Ik zal de 
hinkenden behoeden, Dat is, mijne kerk, 

die nu aanstoot lijdt. Zie de aantekening bij 

Micha 4:6, en verg. Ezech. 34:16; Micha 4:7. 
en de uitgestotenen verzamelen; 
Door de uitgestotenen verstaan enigen de 

heidenen, gelijk ook Micha 4:6; anderen die, 

welken in ballingschap vervoerd en verstoten 

waren. en Ik zal ze stellen tot een lof, 
Te weten, mijn volk, de kerk, die Hij straks 

genoemd heeft de hinkende, of kreupele en 

uitgestotenen. en tot een naam, Dat is, 

tot eer, gelijk in Zef. 3:20. in het ganse 
land, Hebr. in het ganse land hunner 

schaamte. Anders: welker schaamte over de 

ganse aarde geweest is. In plaatsen waar men 

hun overal schande en smaad heeft 

aangedaan, inzonderheid bij den Assyriërs en 

Chaldeën, die hun spot met Gods volk dreven. 
waar zij beschaamd zijn geweest. 

20. Te dier tijd zal Ik ulieden O gij Joden. 
herwaarts brengen, Te weten, in uw 

land, waar gij zozeer naar verlangt. ten tijde 
namelijk, als Ik u verzamelen zal; 
zekerlijk Of, want, of dan. Ik zal ulieden 
O gij Joden. zetten tot een naam en tot 
een lof, onder alle volken der aarde, 
Dat is, te verstaan te dien aanzien, dat de kerk 

door de ganse wereld zou uitgebreid worden 

ten tijde der verschijning van den Messias. 
als Ik uw gevangenissen Dat is, het 

groot getal uwer gevangenen. Verg. Amos 

9:14. voor uw ogen wenden zal, zegt 
de HEERE. 


