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• door Peter van Beugen

De profetie van Maleachi werd gegeven op het kantelpunt van het Oude en het Nieuwe Testament. Als laatste profeet trad hij
op onder de ballingen die waren teruggekeerd uit Babel, om de tempel te herbouwen en te wonen in het land dat God aan hun
vaderen had beloofd. Een profetie, een woord van God gericht aan het hart en het geweten, had het volk hard nodig.
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Het enthousiasme over de herbouw van de tempel had plaatsgemaakt voor plichtmatige vormendienst
AA hart van
O Rhet
toewijding aan de dienst van God had zich gecompromitteerd aan de wereld.
In de donkere dagen voorafgaand aan de komst van de Heer klonk Maleachi’s boodschap als een heldere bazuin in de nacht.
Een boodschap voor onze tijd.
Ik heb u liefgehad, dat zijn de woorden
waarmee de Here het hart van zijn volk, en
dat van u en mij, wil bereiken. Het kan ons
vergaan net als hen, dat het vuur uit vroe
gere dagen verdwenen is, dat de vorm er nog
wel is maar de inhoud zijn smaak heeft
verloren.
Als dreigementen en tuchtigingen van de
Here over zijn volk geen effect meer hebben,
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is het laatste en krachtigste middel, dat Hij
ons overweldigt met de boodschap van zijn
liefde. Die boodschap moet er voor zorgen
dat de lauwheid uit ons hart verdwijnt als
sneeuw voor de zon, dat de weerstand van
onze eigen wil overwonnen wordt door
vurige toewijding aan God.
De Heer zegt het heel nadrukkelijk: Ik heb
júllie liefgehad. Niet omdat jullie van die

fantastische mensen waren; nee, tegen de
omstandigheden in heb Ik jullie uitgekozen.
En de Heer zoekt het antwoord van onvoor
waardelijke liefde, van vrees voor Hem.
De offeranden waarmee zij zijn tempel
binnenkwamen, de slachtoffers die gebracht
werden op zijn tafel… bespaar Me ze, zegt de
Here, het is de offerande van jullie hart waar
Ik naar verlang!

Dat is de boodschap die doorklinkt in
Maleachi’s profetie. Zijn boekje is een mooi
stukje Hebreeuws proza, dat levendig is
gemaakt door het interactieve patroon van
vraag en antwoord. “Ik heb u liefgehad … en
dan zegt gij…. (1:2); “waar is de vrees voor Mij
… en dan zegt gij…(1:6) etc. De boodschap
wordt hierdoor helder en duidelijk, uit de
vraag en het antwoord blijkt dat de Heer
haarfijn ziet waar het aan scheelt in het hart
van zijn volk (zie kader).
Laten we tegenover de kwalen van het volk
eens stellen hoe het zou moeten zijn:
De Here dienen met een brandend hart,
ontzag hebben voor zijn grote Naam, ons in
aanbidding buigen voor zijn Persoon, Hem
blind vertrouwen op zijn woord, ons leven
onvoorwaardelijk aan Hem uitleveren om te
gehoorzamen in alles wat Hij van ons vraagt,
blijmoedig onze bezittingen delen en een
gezindheid hebben waarin wij ons niet laten
leiden door nuttigheidsoverwegingen!
De openlijke afgoderij en ontucht, die het
volk had gekenmerkt in de periode vooraf
gaand aan de ballingschap, werd onder de
teruggekeerden niet meer gevonden, maar ze
had plaatsgemaakt voor een subtielere
vormendienst. Maleachi beschouwt het
vasthouden aan de oude gebruiken alleen
zinvol als ze gepaard gaan met een innerlijke
werking van genade. Godsdienst kan door
niets minder worden vervuld dan door de
tegenwoordigheid van God Zelf in ons leven.

En dan zegt gij …				
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naast de bovengenoemde structuur in het
boek, waaruit een appèl aan het hart van het
volk wordt gedaan, is er nog een tweede
‘superstructuur’ in het boek aanwezig, die
haar kantelpunt vindt in de aankondiging
van de dag van de Heer (zie kader).
Het boek begint met de eerste aanklacht
tegen het volk “indien Ik een heer ben, waar
is de vrees voor Mij?”(1:6) en eindigt met de
belofte van vrede en gerechtigheid voor allen
die zijn naam vrezen.
Het eerste hoofddeel van het boek (1:1-3:1)
wordt afgesloten met de aankondiging van de
bode, ‘die voor mijn Naam de weg zal berei
den’ en vervolgens met de dag van de Heer. In
een mooie refreinstructuur zien we dat het
tweede hoofddeel wordt afgesloten met de
aankondiging van de profeet Elia en daarop
volgend de grote en geduchte dag des Heren!
Dit refrein blijft hangen in ons hoofd en

Aanklacht

diagnose

waarin hebt U ons uw liefde betoond? (1:2)		
geen beantwoording van zijn liefde
waarmee verachten wij uw naam? (1:6)			
geen eerbied voor zijn Naam
waarmee hebben wij U minderwaardig behandeld? (1:7) schamele offerdienst
waarmee vermoeien wij Hem? (2:17)			
ongeloof
in welk opzicht moeten wij tot U terugkeren? (3:7)
niet onderhouden van zijn geboden
waarin beroven wij U? (3:8)				
geen tienden geven
wat hebben wij dan onder elkaar over U gesproken? (3:13) materialisme

verlevendigt de verwachting van de komst
van de Heer. De komst van zijn dag betekent
voor zijn priesters een tijd van loutering en
zuivering van het geestelijk leven (voorge
steld door het vuur van de smelter). Voor de
wereld betekent het oordeel (voorgesteld
door het vuur van de oven), maar uiteinde
lijk, voor alle rechtvaardigen: een zon van
gerechtigheid, en genezing zal onder haar
vleugelen zijn!
De uitwerking van deze boodschap aan het
volk moet zijn dat hun leven weer in het
juiste perspectief komt te staan. Dat perspec
tief reikt verder dan het hier en nu, dan de
waan van de dag. Het stelt al onze daden,
onze keuzes, onze tijdsbesteding en de liefde
in onze harten in het licht van de eeuwig
heid. Veel meer nog stelt het ons uiteindelijk
oog in oog met die Heer, die zijn boodschap
aan het volk zo indringend begon met de
woorden: Ik heb u liefgehad…

Aankondiging

Uitwerking

1e aanklacht tegen het volk (1:1-14)
en tegen de priesters (2:1-17)
waar is de vrees voor Mij?
aankondiging van de komst van
1. de bode en de dag van de Heer (3:1-2)
		
		
2e aanklacht tegen het volk (3:6-18)
2. de profeet Elia en de grote
en geduchte dag (4:1-5)
		
		
		

Vuur van de smelter:
reiniging van de priesters (3:3-5)

Vuur van de oven voor de
goddelozen en de zon der
gerechtigheid over wie Hem vrezen
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