
Inleiding op Maleachi

Et boek Maleachi is et twaelfde boek van de verzaemeling van de zonuumde Twaelf Pro-
feten. Disse verzaemeling van profeteboeken is vermoedelik in de vierde of dadde ieuw 
v.Chr. tot staand kommen. Et boek is nuumd naor de profeet die angeven wodt in et op-
schrift 1:1. Meugelik wodt d’r deur Maleachi ok op doeld in 3:1, waor de woorden 'mien 
bosschopper' in et Hebreeuws krek zo binnen as de naeme Maleachi. Over disse profeet 
is veerder niks bekend en et boek het gien konkrete ankneupingspunten veur een date-
ring van zien optreden. Meerstal wodt anneumen dat de tekst verwist naor et Jeruzalem 
van de vuufde ieuw v.Chr., de tied nao et weerommekommen van de Judese ballings uut 
Babylonië en de herbouw van de tempel. De tekst liekt mar weinig redaktionele bewar-
king ondergaon te hebben. In een protte biebeluutgaoven is Maleachi et laeste boek van 
et Oolde Testement.

Et boek Maleachi bestaot uut veurspellings die prissenteerd wodden as een veurdracht in 
de vorm van een twiegesprek: 'jim zeggen' tegenover 'dit zegt de Heer'. Daordeur wekt et 
betoog een levendige en starke indrok, mit deur toedoen van et vaeke bruken van ge-
maekte vraogen. Et taelgebruuk is over et algemien helder en mar veur ien uutleg vatber. 
Mit de herhaelde fermule 'zegt de Heer van de hemelse machten' zet de profeet zien 
betoog kracht bi’j.

Et centraole thema van et boek is et verbond dat God sleuten het mit de priesters en 
mit et volk. Et verwiet klinkt dat ze twiefelen an dat verbond en dat ze d’r ontrouw an 
west binnen. De tekst ropt de toeheurders op tot inkeer en trouw, en is veur et grootste 
pat eerder driegend van toon as anvieterend of troostend.

Et boek Maleachi het veurdrachten over de liefde van God veur Israël (1:2-5), et verbre-
ken van et verbond deur de priesters (1:6-2:9) en deur et volk (2:10-16), de komst van de 
bosschopper en et oordiel van God (2:17-3:5), een oproep tot bekering (3:6-12) en de 
dag van de Heer (3:13-21). An et aende van et boek wodt de weerommekomst van de 
profeet Elia ankondigd (3:22-24).
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Profetie. De woorden die de Heer te-
gen Israël zegd het deur de mond van 

Maleachi.

2 Ik hebbe jim lief – zegt de Heer –, en 
jim zeggen: “Waor bliekt die liefde dan 
uut?” Bin Jakob en Esau gien breurs? – 
zegt de Heer. Toch he’k Jakob liefhad 3 en 
Esau mit de nekke ankeken. Van Esau zien 
barglaand maekte ik een strewelling, 
Edom zien grondgebied he’k an de jak-
halzen van de woestijn geven. 4 Edom kan 
zeggen: “Al biwwe versleugen, we bou-
wen de puunbulten weer op,” mar dit zegt 
de Heer van de hemelse machten: Ze kun 
bouwen wat ze willen, ik zal et weer of-
breken. “Goddeloos laand” zullen ze et 
numen, en ok: “Et volk waor de Heer 
veur iewig kwaod op is”. 5 Mit eigen 
ogen zuj'm et zien, en dan zuj’m zeggen: 
“De Heer toont zien macht in Israël!”
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6 Een zeune eert zien vader, een knecht 
zien meester. As ik jim vader bin, waor is 
dan jim achtinge veur mi’j; as ik jim 
meester bin – zegt de Heer van de hemel-
se machten –, waor is dan je ontzag veur 
mi’j? Jim, priesters, minachten mien nae-
me, en zeggen dan: “Hoezo minachten 
wi’j jow naeme?” 7 Jim brengen ofkeurd 
eten naor mien taofel, en zeggen dan: 
“Hoezo hebben wi’j jow ofwezen?” Deur 
te beweren dat mien alter de muuite niet 
weerd is! 8 Aj’m mit een bliend offerdier 
ankommen, zeggen jim: “Wat geft dat 
now?” En ok aj’m mit een kreupel of ziek 
dier ankommen, zeggen jim: “Dat geft 
toch niks?” Biede de gouverneur zoe’n 
dier mar es an en kiek as hi’j d’r tevreden 
mit is en jim goedgeunstig blieven zal – 
zegt de Heer van de hemelse machten. 
9 Zo zuj’m God wel geunstig stemmen, 
zo zal hi’j zien volk wel geunstig gezind 
wezen! Dit alles gebeurt deur jim toe-
doen; zol hi’j zien volk dan now goed-
geunstig wezen? 10 Et zol beter wezen as 
iene van jim de tempeldeuren sluten zol 
en jim et vuur op mien alter niet langer 
anstikken zollen, want dat is toch onnut. 
Ik wieze jim of – zegt de Heer van de he-
melse machten – en de offers diej'm 
brengen anvere ik niet. 11 Van waor de 

zunne opgaot tot waor ze ondergaot staot 
mien naeme bi’j alle volken in anzien, 
rondomme brengt et volk mi’j reukoffers 
en koustere offergaoven. Mien naeme 
staot bi’j alle volken in anzien – zegt de 
Heer van de hemelse machten –, 12 mar 
jim ontwijden him deur te beweren dat 
mien alter niet poeterig wodden mag, 
deur te daenken daj’ d’r minderweerdig 
eten hennebrengen kunnen. 13 Jim haelen 
je neuze op veur de dienst an mien alter – 
zegt de Heer van de hemelse machten –, 
jim zeggen: “Dit alles kost oons te vule 
muuite.” Jim brengen mi’j steulen dieren, 
en kreupele en zieke dieren – zegt de 
Heer –, dat is waj’m mi’j as offergaove an-
bieden, en ik moet dat anveerden? 14 Ver-
vluukt de bedrieger, die de Heer een niet 
schennerig mannelik dier uut zien kudde 
belooft mar him een schennerig beest of-
fert! Ik bin een groot keuning – zegt de 
Heer van de hemelse machten –, en alle 
volken bin vol van ontzag veur mien nae-
me!

Wat volgt, priesters, is mien besluut. 
2 Aj’m niet luusteren, en aj’m niet an-

nemen daj’m mien naeme in ere holen 
moeten – zegt de Heer van de hemelse 
machten –, dan za’k jim mit mien vluuk 
treffen en vervluuk ik alles waor jim mit 
zegend binnen; ik zal jim grif vervluken, 
want jim nemen et toch niet an. 3 Ik zal 
jim naogeslacht treffen en jim de dong 
van de offerdieren in et gezichte smieten. 
Jim zullen bi'j slot van zaeke zels op de 
dongbulte belanen! 4 Weet dat ik dit be-
sleuten hebbe op grond van mien verbond 
mit Levi – zegt de Heer van de hemelse 
machten. 5 Ik beloofde Levi leven en vre-
de, en die he’k him geven; van Levi ver-
waachtte ik achtinge, en hi’j, vol van diepe 
ontzag veur mien naeme, hi'j hadde mi'j 
hoge. 6 Alles wat hi’j onderwees bevatte 
waorhied, en d’r kwam niks verkeerds over 
zien lippen. Hi’j was rechtschaopen en hi’j 
leefde in vrede mit mi’j; een protte hul 
hi’j van et kwaod of. 7 Kennis ligt op de 
lippen van de priester en waorhied zuukt 
et volk in wat hi’j zegt, want hi’j is een 
bosschopper van de Heer van de hemelse 
machten. 8 Mar jim bin ofweken van de 
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weg die ik je wees, een protte meensken 
bin stroffeld deur waj’m heur leerden. Jim 
hebben mien verbond mit Levi schunnen 
– zegt de Heer van de hemelse machten. 
9 Daoromme za’k d’r veur zorgen dat et 
hiele volk jim minacht en op jim daele-
kikt, want jim volgen de weg niet die ik je 
wieze en jim hechten gien weerde an 
mien wetten.

10 Hewwe niet allemaole dezelde vader, 
het niet iene en dezelde God oons maekt? 
Waoromme behaandelen wi’j mekeer dan 
zo trouweloos en schenneseren wi’j et 
verbond dat hi’j mit oonze veuroolden 
sleut? 11 Juda het trouweloos haandeld, en 
in Israël en Jeruzalem het et volk heur 
gruwelik misdreugen. Juda het ontwijded 
wat de Heer heilig is en wat hi’j liefhet; 
Juda is trouwd mit een vrouw die een 
vremde god vereert. 12 Mag de Heer ie-
deriene uut et volk van Jakob stoten die 
iene bescharmt die zoks dot, iederiene die 
et veur zoenend opnemt of veur him of-
fert an de Heer van de hemelse machten. 
13 En veerder: jim stotten hiete traonen 
op et alter van de Heer, jim jammeren en 
kreunen omreden hi’j niet naor je offers 
ommekikt en ze niet uut jim hanen an-
veerdt. 14 En jim vraogen je of: Waorom-
me toch? Omreden jim de vrouw mit wie 
ie je leven dielde trouweloos behaandeld 
hebben, de vrouw mit wie ie in je jonk-
hied een alliaansie angaon binnen, waor-
van de Heer getuge west is. 15 Wie ok 
mar een betien verstaand het dot zoks 
niet, want iederiene wil toch een naoge-
slacht zoas God die wil? Speul niet mit je 
leven en behaandel de vrouw van je jonk-
hied niet trouweloos. 16 Want de Heer, de 
God van Israël, zegt dat hi’j et minacht as 
een man zien vrouw votstuurt. Wie zoks 
dot besmeurt himzels mit onrecht – zegt 
de Heer van de hemelse machten. Speul 
niet mit je leven en gedreeg je niet langer 
trouweloos.

17 Mit jim gekilster valen jim de Heer las-
tig, en dan vraogen jim: “Hoezo valen wi’j 
him lastig?” Deur te zeggen: “Alleman die 
kwaod dot, dot wat goed is in de ogen van 
de Heer, hi’j hoolt van zokke meensken.” 

Of: “Waor is now de God die rechtsprao-
ke dot?”

Pas op, ik zal mien bosschopper sturen; 
hi’j zal de weg veur mi’j baenen. Op-

iens zal hi’j naor zien tempel kommen, de 
Heer naor wie jim uutzien, de engel van 
et verbond naor wie jim gunteren. Kom-
men zal hi’j – zegt de Heer van de hemel-
se machten. 2 Wie zal die dag deurstaon 
kunnen? Wie zal overaende blieven as hi’j 
komt? Hi’j is as et vuur van een smid, as et 
loog van een wollewasker. 3 Hi’j zal zit-
ting holen as iene die zulver smult en et 
zuvert; de zeunen van Levi zal hi’j zuveren 
en zeven as goold en zulver, en dan zullen 
ze op de juuste meniere offeren an de 
Heer. 4 De offers van Juda en Jeruzalem 
zullen de Heer mit bliedschop vervullen, 
zoas in vroeger jaoren, zoas in de daegen 
van eertieds. 5 Ik zal naor jim toe kom-
men om recht te praoten, en ik zal niet 
wiefelen te getugen tegen toverders en 
wegleggers, tegen meensken die meinied 
plegen en meensken die heur dagloners 
uutzoegen, en tegen iederiene die wede-
vrouwen en wezen onderdrokken en 
vremden gien plak gunnen, want gienend 
van allemaole hebben ze ontzag veur mi’j 
– zegt de Heer van de hemelse machten.
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6 Ikke, de Heer, bin niet veraanderd, en 
jim gedregen jim nog de hieltied as nao-
kommelingen van Jakob. 7 Jim veuroolden 
hullen heur al niet an mien geboden, en 
jim doen dat ok niet. Keer weeromme 
naor mi’j – zegt de Heer van de hemelse 
machten –, dan zal ik naor jim weerom-
mekommen; en jim zeggen: “Hoezo 
moe’we weerommekommen?” 8 Vienen 
jim dat een meenske God bestelen mag? 
Toch bestelen jim mi’j, en zeggen dan: 
“Hoezo bestelen we jow?” Deur de tien-
den en de heffings aachter te holen! 9 Jim 
bin vervluukt en opni’j vervluukt, en toch 
blift et hiele volk mi’j bestelen. 10 Perbeer 
mi’j mar es uut – zegt de Heer van de he-
melse machten. Breng alle tienden naor 
mien veurraodkaemer, zodat d’r eten in 
mien tempel is, en kiek dan mar es as ik 
de sluzen van de hemel niet veur jim eu-
pen en zegen in overdaod op jim laand 
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daelekommen laot. 11 Ik zal de gröshipper 
onschaedelik maeken zodat hi’j de op-
brengst van de eerde niet meer verdistre-
weren kan, en de droevetros niet meer 
verdreugen zal in de droevetunen – zegt 
de Heer van de hemelse machten. 12 Alle 
volken zullen jim gelokkig priezen, want 
jim zullen wonen in een best laand – zegt 
de Heer van de hemelse machten.

13 Jim hebben tegen mekeer hadde woor-
den over mi’j zegd – zegt de Heer –, en 
jim vraogen: “Wat hewwe dan over jow 
zegd?” 14 Jim hebben zegd: “Wat het et 
veur nut om God te dienen, wat hewwe 
d’r an dawwe zien veurschriften in acht 
nemen en oons een boeteklied anstrupen 
veur de Heer van de hemelse machten? 
15 We moe’n de grootmoedigen wel ge-
lokkig priezen, want wie him goddeloos 
gedreegt gaot et veur de wiend, en wie 
God uutperbeert komt d’r goed vanof!”

16 Zo praotten de meensken die ont-
zag veur de Heer hadden tegen mekeer, 
en de Heer heurde et en luusterde an-
dachtig. In zien bi’jwezen wodden in een 
boek de naemen van de meensken opte-
kend die ontzag veur de Heer hadden, die 
zien naeme hoge-achtten. 17 Op de dag 
die ik veurbereide – zegt de Heer van de 
hemelse machten – zullen zi’j mien eigen-
dom wezen. Ik zal heur speren zoaj’ een 
kiend speren dat je geheurzem is. 18 Dan 

zuj’m et verschil weer zien tussen recht-
veerdigen en wettelozen, tussen meensken 
die God geheurzem binnen en wie dat 
niet doen. 19 Die dag zal grif kommen, 
branend as een ovend. Wie eigenwies bin-
nen of wie heur goddeloos gedregen, zul-
len dan amper stoppels wezen die deur de 
waarmte van die dag verschruuid wodden 
– zegt de Heer van de hemelse machten. 
Gien wottel of toeke zal d’r van heur 
overblieven. 20 Mar veur jim die ontzag 
veur mien naeme hebben zal de zunne 
straolend opgaon, de zunne die gerechtig-
hied brengt en genezing in heur vlarken 
dreegt. Huppelend as kalver die op stal 
staon hebben zuj’m naor buten kommen. 
21 Dan vertrappen jim de wettelozen; op 
de dag die ik veurbereide, zullen zi’j niet 
meer wezen as stof onder jim voeten – 
zegt de Heer van de hemelse machten.

22 Hool je an de lessen van Mozes, mien 
knecht, an wie ik op de Horeb regels en 
wetten geven hebbe die veur hiel Israël 
gellen. 23 Veurdat de dag van de Heer 
komt, die groot is en ontzagwekkend, 
stuur ik jim de profeet Elia, 24 en hi’j zal 
d’r veur zorgen dat oolden heur verzoe-
nen mit heur kiender en kiender heur 
verzoenen mit heur oolden. Aanders zo’k 
et laand hielemaole verdistreweren moe-
ten.




