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Zefanja

Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser

= “de Heer bewaart”

schat
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Juda Israël

koningen en profeten in Israël
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Juda Israël

koningen en profeten in Israël

Amon                        2

verbanning Israël

verwoesting Ninevé
612

begin van Babel
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Juda Israël

koningen en profeten in Israël

Amon                        2

Kusi

Gedalja

Amarja

Pascha

Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap, want vanaf de 
dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van 
Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd.

2 Kronieken 30 : 26

Salomo

koning

priesters

?
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Juda Israël

koningen en profeten in Israël

Amon                        2

Kusi

Gedalja

Amarja

Pascha

Een Pascha zoals dit was in Israël niet meer gehouden, 
vanaf de tijd van de profeet Samuël.

2 Kronieken 35 : 18

Pascha

Salomo

Samuël

koning

priesters

?

?

koning

priesters

622

?
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Juda Israël

koningen en profeten in Israël

Amon                        2

Kusi

Gedalja

Amarja

Pascha

En boven dit alles bekeerde haar zuster, Trouweloze, 
Juda, zich niet tot Mij met haar gehele hart, 
maar alleen in schijn, luidt het woord des Heren.

Jeremia 3 : 6 - 10

Pascha

Salomo

Samuël

?

622
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1) vergelijkbaar oordeel over Jeruzalem, Ninevé, e.a.

2) vorming overblijfsel het ware (geheel) Israël

3) de Messias, de Koning Israëls, is in hun midden

Jeruzalem
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Zefanja 1 : 7 - 9

offermaaltijd = oordeel over:

vorsten en koningszonen

allen met uitheemse kleding

allen die over drempel springen

luid geschreeuw uit:

Vispoort, Nieuwe stad, Vijzel

weg kooplui en geldwisselaars

JeruzalemZefanja 1 : 10 - 11
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Zefanja 2 : 1 - 7

geen Filistijnen meer

maar overblijfsel van Juda

weidegrond

putten voor herders

kooien voor schapen

Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen 
van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de 
Filistijnen dicht en vulden ze met aarde.

Genesis 26 : 15

Jeruzalem



www.debijbelopen.nl kleine profeten - Zefanja

Jeruzalem

Zefanja 2 : 1 - 7

geen Filistijnen meer

maar overblijfsel van Juda

weidegrond

putten voor herders

kooien voor schapen

God leidde hen niet langs de weg naar het land van de 
Filistijnen, hoewel dat korter was. 

Exodus 13 : 17
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Jeruzalem

Zefanja 2 : 1 - 7

geen Filistijnen meer

maar overblijfsel van Juda

weidegrond

putten voor herders

kooien voor schapen
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in uw midden ( 6x )Zefanja 3

in zichzelf

ingewanden

Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen 
verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus.

Filippi 1 : 8

Jeruzalem
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in uw midden ( 6x )Zefanja 3

Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land 
ombrengen, door allen die onrecht bedrijven,
uit de stad van de HEERE uit te roeien.

Psalm 101 : 8

vs 3 - 4

vorsten : brullende leeuwen

rechters : avondwolven

profeten : woordenkramers

priesters : ontwijden ‘t heilige

vs 5

Jeruzalemde Heer : rechtvaardig

twee soorten leiders
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in uw midden ( 6x )Zefanja 3

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. 
Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

2 Timotheüs 2 : 13

vs 3 - 4

vorsten : brullende leeuwen

rechters : avondwolven

profeten : woordenkramers

priesters : ontwijden ‘t heilige

vs 5

Jeruzalemde Heer : rechtvaardig

twee soorten leiders
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in uw midden ( 6x )Zefanja 3

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, 
daar ben Ik in hun midden.

Mattheüs 18 : 20

vorsten : brullende leeuwen

rechters : avondwolven

profeten : woordenkramers

priesters : ontwijden ‘t heilige

vs 5

vs 3 - 4

Jeruzalemde Heer : rechtvaardig

twee soorten leiders
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in uw midden ( 6x )Zefanja 3

Van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen Mijn 
aanbidders, Mijn verstrooiden, Mijn offer brengen.

Zefanja 3 : 10

vs 9 - 10

volken dienen Hem met 
eenparige schouder

Mijn aanbidders

dochter van Mijn verstrooiden

Jeruzalem

twee soorten bewoners
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in uw midden ( 6x )Zefanja 3

vs 9 - 10

volken dienen Hem met 
eenparige schouder

Mijn aanbidders

Jeruzalem

vs 11 - 13

hoogmoedig juichenden weg

ellendig en arm overblijfsel

twee soorten bewoners
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in uw midden ( 6x )Zefanja 3

vs 14 - 17

De Here, uw God, een held, 
die verlost

de Koning Israëls, de Here

In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen,
je zult met eer en roem overladen worden door alle 
volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik 
je lot ten goede keer – zegt de HEER.

Zefanja 3 : 20

Jeruzalem

Koning en Verlosser


