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7. Eeuwig Zijn verbond gedenken           Maleachi 3 : 6 - 12 
 
Het zesde gesprek 
Deze perikoop begint met een mededeling van God aan het morrende volk van Juda: “Want Ik 
de Heere, worde niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd”. 
“God heeft Zich veranderd. Hij is niet meer dezelfde God als in de tijd van de gelovige 
vaderen, toen Hij door de zee en door de woestijn een weg baande, toen Hij de muren van 
Jericho deed instorten en de vijanden uit Kanaän verdreef”, zo klaagde en sprak men in 
Jeruzalem. 
De nakomelingen van Jakob zeiden tot elkaar: “De Heere heeft ons verlaten. Hij heeft Zijn 
barmhartigheden door toorn toegesloten. God is niet meer de getrouwe Verbondsgod, die Hij 
voor onze vaderen is geweest. Toen hoorde Hij de gebeden en zegende de arbeid van hun 
handen, maar ons hoort de Heere niet en de arbeid van onze handen wordt niet gezegend.” 
Het volk van Juda moest een harde strijd om het bestaan voeren. Hun vijanden en ellenden 
waren vele. En behalve dat, kregen zij nu ook nog te maken met misoogsten en allerlei plagen 
van ongedierte dat het gewas opat. 
De sprinkhanen deden hun verslindend werk in het te velde staande gewas en de wijnstok 
droeg geen vrucht. Het volk van Juda zoekt naar de oorzaak van al deze plagen en... vond de 
oorzaak bij God. 
Tot dit volk zegt de Heere nu: “Ik de Heere worde niet veranderd, daarom zijt gij o kinderen 
Jakobs, niet verteerd.” 
De Heere zegt: Ik verander niet en heb Mij niet veranderd. Ik ben goedertieren en genadig en 
blijf dat ook altijd. Dit is de oorzaak waarom jullie er nog steeds zijn. Vanwege jullie zonden 
hadden jullie verdiend uitgeroeid te worden, maar omdat Ik niet verander en Mijn verbond 
niet verbreek, zijn jullie niet verteerd. 
Het ligt niet aan Mij, zegt de Heere. Ik ben niet veranderd en heb Mij niet veranderd, maar... 
jullie hebben je niet veranderd. Jullie zijn helaas dezelfden gebleven. 
“Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard” 
(vers 7). De klacht over God keert zich nu als een aanklacht tegen zichzelf. Gij, die u 
veranderen moest, gij zijt dezelfde gebleven! 
Israël laat in woorden horen en in daden zien dat het niet veranderd is en in de ballingschap 
maar weinig geleerd heeft. 
Hun vaders waren overtreders van Gods geboden en het is met Juda uit de tijd van Maleachi 
hetzelfde. Zij hadden zich moeten veranderen en hebben het niet gedaan, maar zijn 
voortgegaan in het verkeerde voetspoor van hun vaderen. 
De Heere roept het volk dan ook op om zich te veranderen en zegt: “Keert weder tot Mij en Ik 
zal tot u wederkeren” (vers 7a). 
 
Waarin handelen wij verkeerd? 
Het antwoord van het volk op de oproep om zich tot de Heere te bekeren is: “Waarin zullen 
wij wederkeren?” (vers 7b). 
Waarvan moeten wij ons bekeren? Alles is toch in orde bij ons? Hoor hen zuchten en klagen 
bij het altaar in de voorhof. Zie hen met sombere en droeve gezichten spreken over de toom 
Gods, die over het volk van Juda is uitgestort. 
Zij spreken over de goede oude tijd, toen de Heere Zijn volk zegende. Hoor hen klagen: “De 
Heere is niet meer Dezelfde.” 
Zij weten echt niet waarvan zij zich bekeren moeten. Het is opvallend hoe snel deze vraag 
gesteld wordt, als de eis van de bekering en het aanbod van Gods genade tot de mensen komt. 
Zeggen wij dan ook niet: wat kunnen wij er meer aan doen? Wij gaan naar de kerk en bidden 
om bekering. Wij zijn wel gewillig om bekeerd te worden, maar de Heere wil niet. 
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Het ligt niet aan ons, maar aan de Heere. 
Zo zuchten en klagen wij met de Joden, zoals zij dat deden bij het altaar in de voorhof. Wij 
klagen over God. De Heere hoort ons niet en heeft Zich ten opzichte van ons veranderd. 
Voor anderen is Hij een Ontfermer, maar voor ons een God van toorn. 
Wanneer dan de oproep tot bekering tot ons komt, zeggen ook wij: “Waarin zullen wij 
wederkeren?' 
De profeet noemt dan de zonde bij de naam en zegt: “in de tienden en het hefoffer.” 
Zij beroven God. Zij onthouden de Heere wat Hem toekomt. 
Maar, is dat nu zo belangrijk? 
Is het dat, wat de zegen Gods van hen rooft en hoort dáárom de Heere hun gebeden niet? 
Het is haast niet te begrijpen, dat dit de zonde is, die de Heere zo vertoornd doet zijn op het 
volk. Is dat niet een zaak van ondergeschikt belang? Hoe kan dit betrekking hebben op zulke 
geweldige zaken als het verhoren van het gebed, het zegenen van hun arbeid en de zaligheid 
van hun zielen? 
En toch... is dit wel degelijk het geval. 
De tienden waren bewijzen van hun liefde tot God en Zijn dienst. Dat men de tienden niet aan 
de Heere gaf of er bedrog mee pleegde, wijst aan hoe het gesteld was met hun liefde tot God. 
Zo is juist deze zonde, die wij soms een kleine of minder ernstige zonde noemen, een bewijs 
van onze onwaarachtigheid. Wij willen de Heere wel veel geven, maar... niet ons hart. 
Wij willen ons wel bekeren, maar niet met ons gehele hart. 
Deze zonde wijst er op dat Israël de Heere niet met het gehele hart zoekt. Indien het in hun 
harten recht was geweest, dan had er misschien veel aan kunnen mankeren, maar waren zij in 
de zaak van de tienden en het hefoffer de Heere getrouw geweest. 
 
De proef op de som 
De Heere roept hen tot bekering. En wat stelt de Heere in het vooruitzicht? Hij zegt: `Beproef 
Mij nu daarin, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels' (vers 10). 
God is niet veranderd! God is niet anders dan Hij in Zijn Woord zegt te zijn. Hij wekt geen 
valse hoop en is niet bedriegelijk in Zijn aanbod van genade. Israël mag de proef op de som 
nemen. 
Indien zij tot Hem wederkeren, zo zal Hij tot hen wederkeren. Indien zij de tienden in het 
schathuis brengen, zal Hij hen weer zegenen als vanouds. 
Wat opvalt is, dat hier de beloften verbonden zijn aan een “indien". Er is een voorwaarde aan 
de vervulling verbonden. In vers 7 wordt Gods wederkeren tot Israël afhankelijk gesteld van 
Israëls wederkeren tot God. En in vers 10 wordt Gods openen van de vensteren des hemels 
afhankelijk gesteld van het brengen van de tienden door Israël. 
De Heilige Schrift is vol van zulke beloften. Wij noemen deze beloften de voorwaardelijke 
beloften en de andere absolute beloften. 
Het zijn geen voorwaarden, die de mens in eigen kracht kan volbrengen. Dat kan alleen door 
genade, die de Heilige Geest in de zondaar werkt. 
De beloften komen tot zondaren, als zondaren! 
Niemand is immers in een andere staat en kan zich ook niet in een andere staat brengen. 
De beloften komen echter niet tot ons om ons in de staat van zonde te laten, maar om ons 
daaruit te trekken. 
Bekering en geloof worden geëist, omdat zij de weg zijn waarin God Zijn genade betoont tot 
redding van zondaren, Een redding zonder bekering en geloof, is geen redding. 
Zo is er een onverbreekbare verbinding tussen geloof en bekering en de verkrijging van de 
inhoud van Gods beloften. 
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Aantekeningen 
 
1. De gaven waarvan de Heere berooft wordt (zie vers 8), zijn het deel dat de Heere toekomt 
(zie Numeri 18 : 8 en 13 en Deuteronomium 18 : 1). 
De tienden waren bestemd tot onderhoud van de priesters en de levieten, terwijl het hefoffer 
diende tot onderhoud van Gods huis. Het volk moet de tien procent belasting voor de tempel 
en de eredienst getrouw en zonder bedrog afdragen. Ter vergelijking wordt verwezen naar 
Nehemia 10 : 38 e.v. 
2. Wanneer in de verzen 7 en 10 de vervulling van de belofte afhankelijk wordt gesteld van 
bekering en geloof, wil dit niet zeggen, dat Israël (en wij) daardoor Gods genade verdienen. 
Hier spreekt de Bijbel over de weg waarin de beloften vervuld worden. Gods Woord spreekt 
menigmaal over bekering en geloof als voorwaarden tot verkrijging van wat in de belofte 
toegezegd wordt, maar de Bijbel leert overduidelijk dat het vruchten zijn van het werk van de 
Heilige Geest in de mens. 
 
Gespreksvragen  
(Vanwege de beschikbare tijd kunnen de doorgestreepte vragen worden overgeslagen) 
 
1. Is God werkelijk onveranderlijk? Hoe kunnen wij dat weten? Zie Genesis 6: 6; Jona 3: 9 en 
4:2; Openbaring 22: 18 en 19. 
 
2. God had rechten op het volk krachtens het verbond. 
Waar benadrukt Maleachi dit? 
Zo kan de profeet het gehele volk opeisen voor de dienst des Heeren. Waarom mag de Heere 
dat ons ook doen? 
 
3. Wie is de schuld van onze onbekeerlijkheid? Zie Johannes 5 : 40; Mattheus 23 : 37; Lukas 
13 : 43 en de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, par. 8 en 9. 
 
4. Wat is het verband tussen de beloften Gods en bekering en geloof? Zie ook Dordtse 
Leerregels, hoofdstuk 3/4, par. 14 en 17. 
 
5. Mogen wij pleiten op de beloften die God in Zijn Woord gegeven heeft? Op welke wijze? 
Zie ook Mattheus 7 : 7 en 8 en Lukas 15: 17-20. 
 
6. Bespreek eens met elkaar op welke manieren wij geroepen (kunnen) worden tot het brengen 
van een offer 
a. persoonlijk 
b. in de gemeente 
 
7. Geldt de eis van het geven van tienden voor de dienst des Heeren ook voor ons? 
 
8. Welke vruchten van geloof en bekering moeten in ons leven merkbaar zijn?  
Zie Galaten 5 : 22 en Johannes 14 : 21. 


