
Zacharia

Heel	de	Schrift	is	door	God

ingegeven	en	is	nuttig	tot	

lering	voor	diegene	die	in																					

de	Rechtvaardigheid	is.	

Opdat	de	mens	Gods	volwassen	zal

zijn,	toegerust	tot	elk	goed	werk.

(vrij	naar	2	Timótheüs	3	:	16,	17)

nr. 1 Bijbelstudie      



Zacharia 12 : 10
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik 

uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aan-
schouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwkla-
gen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem 
bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

DitversinhetveertienhoofdstukkentellendeboekvandeprofeetZacharia,geeft
goedaandatdedefinitievevervullingvandeprofetieënuitoudtestamentische
tijd nog in de toekomst ligt. Zacharia schrijft, in de dagen van de terugkeer uit
Babylonische ballingschap, eigenlijk niet zozeer over een terugkeer uit de bal-
lingschapuitBabylonofMedo-Perzië.Hijwijstopeenballingschapdietoennog
in het verschiet lag. Vandaar dat de profetieën hieromtrent herhaald worden;
nietallemaalwoordvoorwoord,maarweldebelangrijkstedeleneruit.Dithevig
verwijzen naar andere profetieën bevestigt dat ook die andere profetieën pas
hun uiteindelijke vervulling zullen krijgen in de dagen van de wederkomst van
Christus. Een belangrijk "punt in de tijd" is het moment dat Israël zal zienWie
mendoorstokenheeft.Hetzalbitterlijkkermenopleveren,maarookgeloofinde
ZichdanopenbarendeMessias,deGezalfde,diealsKoningénPriesterzoukomen
omZijnrijkookopaardetegaanvestigen.EenKoninkrijkdatvanuiteengelovig
-endaardooronderbeschermingvandeHereJezusChristusgebracht-Jeruzalem
overdeaardeuitgebreidzalworden.

De gedachte is...
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1. Inleiding

Zacharia(Zachárja)iseengroteonderdekleineprofeten."Zachar"bete-
kent"gedenken"."Ja"isdeafkortingvanJehovah.Zachariabetekentdus:
"Jehovahgedenkt"of"Jehovahzalgedenken".Inheteerstegedeeltevan
Zacharia 1 wordt eerst naar het verleden gekeken, vervolgens op het
heden(vanZachariazelf)endaarnaopdetoekomst.

Verleden:Devaderenvan Israëlwarenongehoorzaamendaaromisde
Heervertoorndgeweestopdievaderen,opIsraëluithetverleden.

Heden:Invers11wordtgeconstateerddathetganselandzitenstilis.Er
isrustinhetland;ergebeurtnamelijkhelemaalniks.

Toekomst:Debeloftekomtminofmeerdatindetoekomstalsnoghet
landendestadherbouwdzullenwordenendatiniedergevaldetempel
herbouwdzalworden,wantdaargaathethoofdzakelijkom.

HeteindigtdanmetdewoordenvandeHeerderheirschareninZacharia
1:17.ErzoutochalsnogontfermingkomenvandeHeeroverIsraël.

DegeschiedenisvanZachariabehoortsamenmetHaggaïenMaleachitot
dezogenaamdepost-exilischeprofeten.Een profeetontvangt engeeft
hetwoordvandeHeerrechtstreeksdoor.HijtreedtopalsmondvanGod.
Eenvandewoordenvoorprofeetbetekent"mond",demonddesHeeren.
"Post"="na";"exil"of"exilium"=ballingschap.Post-exilischisdusnade
ballingschap.Toen traden deze profeten op. Haggaï en Zacharia waren
tijdgenotenvanelkaar.Maleachiisookeenpost-exilischeprofeet.Hijis
minofmeereen introductievanhetNieuweTestament(NT);eenaan-
kondigingvandedingendielaterindeevangeliënbesprokenworden.

De ballingschap

Zacharia is in bijzondere situatie terechtgekomen, in de jaren waarin
Israël langzamerhand terugkeertuitballingschap.Datging inverschil-
lendefasen,netzoalsdewegvoering.Indeloopdertijdwarendekonink-
rijkenvanIsraëlenJudazoinongeloofenafgoderijvervallendatdeHeer
hetkoningshuisvanDavid-endusvanJuda-wegnamenhetvolkover-
gafaandeheerschappijvandeheidensewereldrijken.Datbegoneigen-
lijkin721vooronzejaartelling,toenhet10-stammenrijk(hetnoordelijke
rijk, IsraëldanwelEfraïm)werdweggevoerd inAssyrischeballingschap.
Ditvolkalszodanigisdaaruitnooitteruggekeerd.

Het verhaal gaat dus uitsluitend verder met het 2-stammenrijk: Juda.
De inwoners daarvan worden aangeduid als Joden. Dat loopt uit tot
-606,wanneerdeeersteveroveringvan JeruzalemdoorNebukadnezar
plaatsvindt. Het 2-stammenrijk werd aan Nebukadnezar onderworpen.
NebukadnezarwasbezighetBabylonischewereldrijkopterichten.Het
koninkrijkvanzijnvaderbreiddehijuit;eerstalslegeraanvoerderenlater
washijdeerfgenaamvandatkoninkrijk.Hijwashetgoudenhoofdvan
hetbeelduitDaniël2.In-598vonddetweedeveroveringvanJeruzalem
plaats door Nebukadnezar, want Jeruzalem weigerde de opgelegde
belastingtebetalen.Infeiteisdathetbeginvandeballingschap,want
vanafdatmomentwerdendeJodenweggevoerdindeBabylonischebal-
lingschap.DeeerstekeerwerdJeruzalemalleenveroverd.Detweedekeer
werdJeruzalemveroverdenwerdhetgrootsteenbelangrijkstegedeelte
vandebevolkingweggevoerd. In-589werdJeruzalemopnieuwomsin-
geldendriejaarlater,in-586,ookinderdaadveroverd.Datwasdederde
veroveringvanJeruzalementoenwerdJeruzalemverwoest.

In-606begintdeperiodevandienstbaarheidvanJudaaanNebukadnezar.
Er bleef een koning uit het huis van David op de troon, hoewel door
Nebukadnezar geregeld. In -598 begint de werkelijke ballingschap. Het
belangrijkstedeelvanhetvolkwerdweggevoerd.Hetdeelvanhetvolk
datNebukadnezarnietgebruikenkon,liethijinhetlandachter.Ookdaar
bleefnogeenkoningoveraangesteld.Nadatdatfoutliep,werduiteinde-
lijkJeruzalemvoordederdekeerveroverd.Watgewoonlijkinalgemene
termen"deballingschap"heet,blijktindepraktijkdeuitdrukkingtezijn
voordrieverschillendeperioden:

 1.dienstbaarheid; van-606tot-536(70jaar)
 2.ballingschap;  van-598tot-536(62jaar)
 3.verwoesting.  van-589tot-520(70jaar)

De periode van dienstbaarheid eindigde in -536, dus na exact 70 jaar,
wantin-536kregendeJodenindeballingschaptoestemmingomterug
tekeren.Datdedenze langnietallemaal. -536washeteerste jaarvan
Kores de Pers. In -538 werd Babel, de hoofdstad van het Babylonische
wereldrijk,veroverddoorDariusdeMeed.zie zijlijn 1Hijwasdelegeraan-
voerdervanKoresdePers.Koreszelfkwampas in -536, twee jaar later,
de heerschappij over de stad opeisen. Deze Kores de Pers kennen wij
in de ongewijde geschiedenis als Cyrus, de grote grondlegger en uit-
bouwervanhetMedo-Perzische rijk.ZodradezeKoresdePers inBabel
kwam,vondhijdaarnatuurlijkaldieJoden.Koreskwamtotdeconclusie
datzewel terugkonden.DeJodenkregenin-536toestemmingomde
tempel te bouwen. De periode van dienstbaarheid duurt dus 70 jaar.
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*	Tenzij	anders	vermeld,	komen	de	aange-

haalde	Bijbelteksten	uit	de	Statenvertaling.

Zijlijn  1

Darius uit vers 1 is 
een andere Darius dan de 
Darius in het boek Daniël. 
Dat was Darius de Meder, 
(Daniël 6 : 1) die Babylon 
veroverde in -538. Hij was 
de legeraanvoerder van 
Kores de Pers, die twee jaar 
later de heerschappij in 
Babel op zich nam. Uit ver-
gelijking van Zacharia met 
andere Bijbelboeken, met 
name met Ezra en Haggaï, 
blijkt dat deze Darius niet 
Darius de Meed is die aan 
het begin stond van het 
Medo-Perzische wereldrijk, 
maar een latere Darius, 
die we uit de ongewijde 
geschiedenis heel goed 
kennen, namelijk Darius I 
Histaspes.



Bovendien is daarmee de periode van ballingschap opgeheven, want
menmochtterugkeren.Hetwasmaareenminderheiddieterugkeerde
naarPalestina,maarmenkeerdeterug.Datbetekentdatdeperiodevan
dienstbaarheid en de periode van ballingschap gelijktijdig eindigden
door het decreet van Kores de Pers. Dat betekent dus dat de feitelijke
ballingschapniet70jaarduurde,maar62jaar.Jehoortaltijdpratenover
de70-jarigeballingschap,maardieduurdemaar62jaar.Deperiodevan
dienstbaarheidduurdewel70jaar.

Er ging echter iets fout met de tempelbouw. Onder Kores kreeg men
toestemmingomnaarhetlandtegaanendetempeltebouwen.Daar
begonmenookaan,maartoenkwamenonderanderedeSamaritanen
en die hadden er groot bezwaar tegen dat ineens de Joden daar weer
kwamen.ZedwarsboomdendeJodenindetempelbouwzodanigdatde
hele tempelbouwwerdonderbroken.Hetwasonderdieomstandighe-
denonmogelijkom tebouwen.Hetresultaatwasdatmenuiteindelijk
in-520,datiszestienjaarlater,voordetweedemaaltoestemmingkreeg
om de tempel te bouwen. Het was een hernieuwing van de toestem-
mingomdetempeltebouwen.DatwasindittweedejaarvanDariusI
Histaspes.(Zacharia1:1)In520kwamdaarmeeeeneindaaneenperiode
van70jaarvanverwoesting,wanthetlandzoubraakliggen,woestblij-
ven.Toenwerddetempelherbouwdeningewijd.(Ezra6:15)Tweevan
dieperiodenvanballingschapduurdeninderdaad70jaar,maardeechte
ballingschapduurde62jaar.Dezeballingschapspeeltookeenwatmin-
derbelangrijke roldandeperiodevandienstbaarheidaanBabelende
periodevanverwoestingvanhetland.-520ishettweedejaarvanDarius
IHistaspesvanPerzië.DatjaarishetjaarvandeprofetieënvanZacharia
enindeprofetievanHaggaïenbovendieninhetboekEzra,wantdaar
wordt het verhaal verteld. Drie Bijbelboeken maken dus melding van
dezegeschiedenissenenwelzeeruitgebreid.

De periode van 70 jaar dienstbaarheid aan Babel

Deze periode vinden we vermeld in Jeremia 29 : 10. Jeremia leefde in
de tijd waarin de dienstbaarheid en de ballingschap ingingen. Jeremia
schrijfthiereenbriefaandegenendieinballingschapzijnweggevoerd.
JeremiatreedtopindedagenvanNebukadnezarenditgedeeltespeelt
zichafindedagenna-598,wantdeballingschapisofficieel ingegaan,
maarJeremiazelfisinhetland.Hijbehoortdustothetoverblijfsel,dat
noginhetlandis.Hetgaatinderichtingvandeuiteindelijkeverwoes-
tingvanJeruzalem,maardatwensendegenendienoginhet landzijn
niettegeloven.HetprobleemvanJeremiaisdanookdathijeennega-
tieveboodschapmoetprediken.

Het kleine overblijfsel van het volk gelooft dat de Heer hen zal helpen
in hun strijd tegen Nebukadnezar. Zij geloven dat hun opstand tegen
Nebukadnezar er toe zal leiden dat de Heer hen de overwinning zal
geven. Er zijn nogal wat Schriftplaatsen waarin staat dat de Heer aan
Israël de overwinning zal geven over hun vijanden. Het probleem was
alleendatdieSchriftplaatsennietvantoepassingwarenopdiesituatie.
Zegeningenwordennooitbeloofdaandegenendieinopstandzijntegen
deHeer,dieHemnietvertrouwenenHemnietgelovenopZijnwoord.
DeHeerwerdookindedagenvanJeremianietgediend.Mengaatdan
naar Jeremia en vraagt hem voor hen te bidden. (Jeremia 37 : 3; 42 : 2)
Jeremiawildatnatuurlijkbestdoen,maardeHeerzegt: "Bidnietvoor
ditvolktengoede,wantIkzaluniethoren."(Jeremia7:16;11:14;14:11)
DeboodschapvanJeremiaisdatJeruzalemverwoestzalwordenendat
het oordeel over Jeruzalem onvermijdelijk is. Hij heeft dus precies het
tegenovergesteldeverkondigdvanwatallevalseprofetenindiedagen
predikten.HijprediktenamelijkdeverwoestingvanJeruzalem.Eigenlijk
isdesituatievandaagnietzoveelanders.

InJeremia29schrijftdeprofeeteenbriefaandeballingeninBabelen
nietomhentezeggendatzeterugkunnenkomen.Hijschrijftin:

Jeremia 29 : 4
4 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, tot 

allen, die gevankelijk zijn weggevoerd, die Ik gevankelijk 
heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel:

DeHeerheeftdusZelfdiemensenweggevoerdnaarBabel.Nebukadnezar
deeddatalswerktuigvanGod.DeHeerzegtdantotdegenendieweg-
gevoerdzijn:

Jeremia 29 : 5
5 Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de 

vrucht daarvan;


Daargaanwelenigetientallenjarenoverheen.

Jeremia 29 : 6
6 Neemt vrouwen, en gewint zonen en dochteren, en 

neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochteren 
aan mannen, dat zij zonen en dochteren baren; en wordt 
aldaar vermenigvuldigd, en wordt niet verminderd.
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Erwordtalgesprokenoverdriegeneraties!Deterugverzamelingiswelis-
waarbeloofd,maarpasnadatdetermijndaarvoorverstrekenis.Daarom
isdeenigeopbeurendeboodschap:Ziedatjekinderenenkleinkinderen
krijgt,wantdiezulleneventueelkunnenterugkerenuitdeballingschap.

Jeremia 29 : 7
7 En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk 

heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; 
want in haar vrede zult gij vrede hebben.

De Joden worden in de ballingschap opgewekt om te bidden voor de
vredevanBabel!Totde70jaarvoorbijzoudenzijn,zoudendiemensenin
Babelmoetenwonen.ZehaddengeenbelangbijvredevoorJeruzalem,
want daar woonden ze toch niet en daar zouden ze ook niet wonen.
ZehaddenbelangbijdevredevanBabel,wantdaarzoudenzehuntijd
moetendoorbrengen,totindederdegeneratie.Dankomtuiteindelijkde
definitieveverklaring:

Jeremia 29 : 8a
8a Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: ...

"HEERE" is de Naam Jehovah en Jehovah is de Naam van de God van
Israël.HierwordtHijnietindeeersteplaatsdeHeervanIsraëlgenoemd,
omdat de "Heere" niet in de eerste plaats van toepassing is op Israël,
maaropdeheirscharen,opdemenigte,opallevolken.HijisdeHeerder
heirscharen. Daarom is Hij niet alleen de Heer van Israël, maar ook de
Heer van de heidenen en dus ook de Heer van Babel. Daarom zegt de
Heerderheirscharen,diebovendienookdeHeervanIsraëlis:

Jeremia 29 : 8b
8b ... Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het mid-

den van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw 
dromers, die gij doet dromen.  

Hij zegt dat het dromers zijn. Het zijn profeten, maar ze bedriegen. Ze
zienwelwatenzedromenookwelwat,maarhetzijnbedrieglijkedro-
men.HetzijngeenvisioenenofdromendiezevandeHeerontvangen
hebben.Integendeel.

Jeremia 29 : 9, 10
9 Want zij profeteren u valselijk in Mijn Naam; Ik heb hen 

niet gezonden, spreekt de HEERE.
10 Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te 

Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik 
zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbren-
gende tot deze plaats. 

Hierwordtgesprokenovereenterugkeeruitdeballingschapna70jaren.
Vandaar dat men zegt dat de ballingschap 70 jaar duurde. Dat is een
kleinmisverstand,wanthetwoordballingschapwordthiernietgebruikt
en de 70 jaar tot aan de terugkeer zijn niet gemeten vanaf het begin
vandewegvoering(598),maarvanafdeeersteveroveringvanJeruzalem
(606, het begin van de opkomst van het Babylonische rijk). Het wordt
gerekendtot536,wanttoenkreegmentoestemmingomterugtekeren.
Datis70jaarlater.Hierwordtaangekondigddatzenogeentijdmoeten
wachten.Hetzijnkennelijkde70jarenvandienstbaarheid,dievoorhet
grootstegedeeltesamenvallenmetde62jarenvanballingschap.

De periode van 70 jaren verwoesting van het land

Opdeperiodevan62jaarballingschapgaiknietin,maarwelopde70
jarenvanverwoestingdiewordenaangekondigd.

2 Kronieken 36 : 19
19 En zij verbrandden het huis Gods (de tempel), en zij braken 

den muur van Jeruzalem af, en al de paleizen daarvan 
verbrandden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke 
vaten derzelve.

DitgaatoverdedefinitieveverwoestingvanJeruzalem,diedoorJeremia
wasaangekondigdenuiteindelijkkwamnadriejarenvanbeleg,in586
vooronzejaartelling.

2 Kronieken 36 : 20
20 En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg 

naar Babel, ...

Datwasniethetbeginvandeballingschap,maarhierwordtalwatnog
overiseveneensweggevoerdengebrachtnaaraldieanderendieallang
inBabelwaren.
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2 Kronieken 36 : 20, 21
20 ... en zij werden hem en zijn zonen tot knechten, tot het 

regeren des koninkrijks van Perzië;
21 Opdat het woord des HEEREN vervuld wierd, door den 

mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten een 
welgevallen had; het rustte al de dagen der verwoesting, 
totdat de zeventig jaren vervuld waren.

Erwordentweedingengezegdoverdetijdrekening.Hetlandzourusten.
Hetlandzoubraakliggen,tebeginnenbijdeverwoestingvanJeruzalem
en eigenlijk te beginnen bij de eerste omsingeling van Jeruzalem in -
589.Hetlandzounamelijkzijnsabbattenhebben.Daarbijstaatookhoe
lang het duurt voordat die sabbatten voorbij zijn. Er zouden 70 jaren
van verwoesting zijn, te beginnen bij deze verwoesting van Jeruzalem.
We rekenen dus vanaf -589 en dan kom je inderdaad uit in -520. Elk
zevendejaarinIsraëlzoueensabbatjaarmoetenzijnvoorhetland,zoals
de mens, de Israëliet, op de zevende dag (zaterdag) de sabbat heeft te
vieren. (Leviticus25 : 1-7;Exodus20 :9, 10)Debedoelingwasdat Israël
elkezevendedagrustzouhebbenennietzouwerken.Dezelfdewetgold
voorhetlandendatbetekendedatelkzevendejaarhetlandzoubraak
moetenliggen.DeHeerhadbeloofddatHijhetzesdejaarhetlandzoveel
zoulatenopbrengen,dathetookvoorhetzevendejaargenoegzouzijn.
Maarzelietenhetlandnietbraakliggeninhetzevendejaar,waarnade
Heernatuurlijkinhetzesdejaardaarnanietmeerdiedubbeleoogstgaf.
Hetwasduseenonzinnigeberekening.DieberekeninggingbuitenGod
omendaaromklopthijniet.HetresultaatwasnudatdeHeerhetland
70jarenbraaklietliggen.Omdatmen70sabbatjarennietgevierdhad,
werdendienuingehaaldalsstrafmaatregelvoorIsraël(Juda).Erzouden
70 sabbatjaren achter elkaar volgen. Het betekent dat dit gebeurt aan
heteindevaneenperiodevan490jaar(70x7jaar).

DegeschiedenisvanIsraëlisintedeleninperiodenvan490jaar.Depro-
fetieinDaniël9wasnaaraanleidingvandeprofetieoverdeze70jaren,
dieDaniëlkende.Deze70jarenvanverwoestingvolgenopeenperiode
van490jaarwaarindesabbatjarennietgevierdwaren.490jarenterug-
gerekendvanaf-606is-1096endatis,voorzoverikweet,hetjaarvande
troonsbestijgingvanSaul.Datbetekentdatdieperiodevan490jaarde
geheletijdbeslaatvanIsraël(Juda)alsmonarchie.Zolangereenkoning
was,vierde Israëlgeensabbatjaren. 70sabbatjarendiegedurende490
jaren gehouden hadden moeten worden, werden alsnog in een keer
ingehaald. Het is geen oordeel over het volk, maar over het land. Dat
staat er ook. 70 jaren van verwoesting, van braak liggen van het land.

Bovendien wordt erbij gezegd dat het in overeenstemming is met het
woorddesHeeren,datgekomenwasdoordemondvanJeremia,zodat
dezezelfdeperiodeookinJeremiagenoemdwordt.

InJeremia29ginghetomde70jarenvandienstbaarheid.InJeremia25
wordt de periode van 70 jaren van verwoesting aangekondigd. Boven
het hoofdstuk staat in mijn Bijbel: "De zeventigjarige ballingschap der
Joden". Dat is een misverstand, want het is de zeventigjarige verwoes-
ting,ennietderJoden,maarvanhetlandderJoden.

Jeremia 25 : 11
11 En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een 

ontzetting; en deze volken zullen den koning van Babel 
dienen zeventig jaren.

Hetlandzoubraakkomenteliggenendevolkendietoennoginhetland
woonden,zoudendaaruitweggevoerdworden.

Jeremia 25 : 12, 13
12 Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld 

zijn, dan zal Ik over den koning van Babel, en over dat 
volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, 
mitsgaders over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen 
tot eeuwige verwoestingen.

13 En Ik zal over dat land brengen al Mijn woorden, die Ik 
daarover gesproken heb; al wat in dit boek geschreven is, 
wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken.

70jarenwordenaangekondigd,dieindeeersteplaatsvandoenhebben
methetland.Hetlandzalbraakliggenenhetvolkzaleruitweggevoerd
worden,wanthetlandzalzijn70sabbatjareninhalen.

Zacharia 1 : 12
12 Toen antwoordde de Engel des HEEREN, en zeide: HEERE 

der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over 
Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram 
geweest zijt, deze zeventig jaren?



Hierwordtnietgesprokenoverhetvolk,maarweeroverhetlandenover
desteden.Datisheelopmerkelijk,maarweinigbekendendaaromstaik
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erzouitdrukkelijkbijstil.Hetisbelangrijkdezedrieverschillendeperio-
denvanelkaarteonderscheiden.Ditversslaatnietopdeinwonersvan
JeruzalemendestedenJuda,wantdiewarenweggevoerdnaarBabel.De
gramdesHerenoverdeJodenindiedagen,kwamnietoverJeruzalemen
destedenvanJuda,wantdeJodenwoondeninBabel.Ditoordeelkwam
overdestedenwaardeJodenvoorheengewoondhadden.Daaromlagen
die steden braak. De toorn van God kwam hierin tot uitdrukking dat
de bewoners van die steden ook werden weggevoerd en pas 70 jaren
laterdegelegenheidkregenomdestedenenhetlandweertebouwen.
Deze70jarenuitZacharia1:12lopenuitophettweedejaarvanDariusI
HistaspesuitZacharia1:1.Zewordengerekendvan-589tot-520.

De tempelbouw

DetoestemmingomterugtekerenuitdeballingschapstaatinEzra.De
boekenKoningenenKroniekensprekenoverdetijdenvanhetkonings-
huisvanmetnameDavid.Zesprekenoverdegeschiedenisvandebeide
monarchieën:het10-stammenrijkenhet2-stammenrijk.Heteindigtin2
Kronieken36metdeuiteindelijkeverwoestingvanJeruzalem.Historisch
geziengaathetverhaalverderinEzra.

Ezra 1 : 1-3
1 In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzie, opdat 

volbracht wierd het woord des HEEREN, uit den mond 
van Jeremia, verwekte de HEERE den geest van Kores, 
koning van Perzie, dat hij een stem liet doorgaan door 
zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende:

2 Zo zegt Kores, koning van Perzie: De HEERE, de God des 
hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; 
en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te 
Jeruzalem, hetwelk in Juda is.

3 Wie is onder ulieden van al Zijn volk? Zijn God zij met 
hem, en hij trekke op naar Jeruzalem, dat in Juda is, en hij 
bouwe het huis des HEEREN, des Gods van Israël; Hij is de 
God, Die te Jeruzalem woont.

Deze Kores wordt in de ongewijde geschiedenis Cyrus genoemd. Kores
noemtdeHeerbijZijnNaam:Jehovah.Inzijneerstejaar,-536,gafhijde
Jodentoestemmingomnietalleenterugtekeren,maarookuitdrukkelijk
omdetempeltebouwen.HetverhaalgaatverderinEzra6:3,waarhet-
zelfdegeboduithoofdstuk1opnieuwwordtaangehaald.

Ezra 6 : 3, 4
3 In het eerste jaar van den koning Kores, gaf de koning 

Kores dit bevel: Het huis Gods te Jeruzalem, dat huis zal 
gebouwd worden, ter plaatse, waar zij offeranden offe-
ren, en de fondamenten daarvan zullen zwaar zijn; zijn 
hoogte van zestig ellen, en zijn breedte van zestig ellen;

4 Met drie rijen van groten steen, en een rij van nieuw 
hout; en de onkosten zullen uit des konings huis gegeven 
worden.



DithuismoestgebouwdwordenmetsubsidievandekoningderPerzen,
diehiertoestemminggafdoorditdecreetuittevaardigen.Letwel:Dit
waseenwetvanMedenenPerzendiemetdebestewilvandewereld
niet gebroken kon worden. Omdat er een wet van Meden en Perzen
was,moestDaniël,hoewelhettegendewilvandekoningwas,tochin
de leeuwenkuil geworpen worden. Hier is ook een wet van Meden en
Perzen,diebepaaldedatdeJodenmochten terugkerennaar Jeruzalem
om daar de tempel van Jehovah te bouwen, zelfs op kosten van Kores
de Pers. Hij wordt zelfs "Kores, Mijn knecht" genoemd. (Jeremia 25 : 9);
Jesaja44:28;45:1)Ezra1verhaaltwaterwerkelijkgebeurt.Daarstaat
eerst een opsomming van wie er allemaal terugkeerden onder leiding
vanZerubbabel,dewettigeerfgenaamvandetroonvanDavid.Hijwas
inzijndagendedragervandetitel"Zoondesmensen"enisduseenvan
devoorvaderenvandeHereJezus.HijvervulthierderolvandeMessias,
namelijkeenterugkeer,eenterugverzamelingvanonderdevolkennaar
Jeruzalem.DeHereJezuszal indetoekomstdezelfdefunctievervullen.
Inhoofdstuk3wordtbegonnenmethetinstellenvandeoffers.Inhoofd-
stuk 4 wordt dan verteld dat de Samaritanen de bouw van de tempel
verhinderen.DezeSamaritanenzijneengemengdras.Hetzijndiegenen
uit de Joden die achterbleven in het land tijdens de verwoesting van
Jeruzalemendeballingschap.Zijhebbenzichvermengdmetheidenen,
dieindiedageninhetlandkwamenendaarwoonden.

DezeSamaritanenhinderdendeuitvoeringvaneenwetvanMedenen
Perzen en notabene met succes. Er waren 70 jaren van dienstbaarheid
voorbij.Deballingschapwasvoorbij.KoresdePerswaser,wiensoptreden
opvoorhandwerdaangekondigdindeprofetieën,bijname,alvoordatde
manmaarleefde.(Jesaja44:28;45:1)HijvaardigteenwetuitvanMeden
enPerzendienietgebrokenkanworden.Alleszitdusperfectinelkaaren
dankomtereenhandjevolSamaritanendiedebouwvandetempelver-
hinderenendusdeuitvoeringvaneenwetvanMedenenPerzen.Hoeis
datmogelijk?AlshetnaardewildesHeerenisdatdietempelgebouwd
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wordt, hoe kan dan een verzameling Samaritanen dat werk tegenhou-
den?Danstaateruiteindelijkin:

Ezra 4 : 24
24 Toen hield het werk op van het huis Gods, Die te 

Jeruzalem woont, ja, het hield op tot in het tweede jaar 
van het koninkrijk van Darius, den koning van Perzie.



HetisdieDarius,dekoningvanPerzië,diegenoemdwordtinZacharia1
:1.HetisdusnietDariusdeMeeduitDaniël.Deherbouwvandetempel
werd verhinderd door de Samaritanen en het werk hield op tot in het
tweedejaarvanDariusIHistaspes.Van-536tot-520werdhetwerkaan
detempelgestopt.Zestienjaarlangwerddatwerk,datbepaaldwasdoor
MedenenPerzen,verhinderd.Daarisookeengoederedenvoor,wanthet
landzou70jarenverwoestblijvenvanaf-589!De70jarenvanverwoes-
tingwarenpasomopde24evandenegendemaandinhettweedejaar
vanDariusIHistaspesvanPerzië.In-536warenweliswaardedienstbaar-
heidendeballingschapom,waardoorzekondenterugkeren,maarecht
bouwenophetlandkonniet(nietdeoogstmaarweldeherbouwvande
tempel).Menkonwelbeginnenmethetleggenvanhetfundamentvan
detempel,maartoenwerddezaakonderbroken,omdathetdetijdvoor
deopbouwnognietwas.Hetleggenvanhetfundamentwaséénding,
maardebouwvande tempelalszodanigwerdvollediggestopt.Pas in
hettweedejaarvandezeDariusdekoningvanPerzië,zestienjaarlater,
gingmenverdermethetleggenvanhetfundamentendaarnaookmet
debouwvandetempel.In-516werddetempelvervolgensingewijd,want
diewasgereedopdederdevandetwaalfdemaandinhetjaar-516.

Ezra 6 : 15
15 En dit huis werd volbracht op den derden dag der maand 

Adar; datzelve was het zesde jaar van het koninkrijk van 
den koning Darius.



DebouwbegoninhettweedeeneindigdeinhetzesdejaarvanDariusen
duurdedus(ruim)vierjaar.WeziennudatdiewetvanMedenenPerzen
nietwerdverbrokendoordeSamaritanenofdoordeonwilvandeJoden
die terugkeerden,maarvanwegehetdecreetvandeHeerZelfdiezegt
dater70jarenvanverwoestingzullenzijnoverhetlandendathetpas
danherbouwdzalworden.Ikgeloofdatde70jarenvanverwoestingtot
opdedagnauwkeurigvervuldwerdenopde24ezie zijlijn 2vandenegen-
demaandindatjaar(-520).InHaggaï2:21wordtgrotenadrukgelegd

op deze datum. Hij wordt drie keer genoemd in twee losse profetieën,
diedeprofeetkrijgtopdezelfdedag.Deze24evandenegendemaandis
overigenseenbekendedatum.Detempeldiehiergebouwdwerd,werd
laterontheiligddoorAntiochusEpiphanesendaarnaopnieuwingewijd
engereinigdopde24evandenegendemaand.Vanwegedatherstelvan
detempelvierendeJodennogsteedsopde24evandenegendemaand
het feest van Chanoeka, het feest van de vernieuwing des tempels.
(Johannes10:22)InHaggaïvindjedevernieuwingvandetempelopde
24evandenegendemaand,maardelatereherinwijdingvandetempel
indedagenvandeMaccabeeëniseveneensopde24evandenegende
maand.Devolgendevernieuwingvandetempel,dievande1000jaren,
zaldusookwelplaatsvindenopde24evandenegendemaand.Opdie
dagin-520begintdewerkelijketempelbouw.Deinwijdingvandetem-
pelwasopdederdedagvandetwaalfdemaand-516.(Ezra6:15)Overde
tweedeprofetieopde24evandenegendemaandstaatin:

 Haggaï 2 : 22, 23
22 Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik 

zal de hemelen en de aarde bewegen.
23 En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdel-

gen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen;

Ditiseenprofetiediesterkverbandhoudtmetdegebeurtenissenvandie
dagen.Demachtvandieheidenen,vandeSamaritanen,wordtverbroken
ennuzalmendetempelkunnenbouwen.Dezeprofetiespreektechter
ookoverdagendieooknunogtoekomstzijn,waarindemachtvande
vijand,demachtvandeheidenen,definitiefgebrokenzalworden.

Omhetverhaalcompleettemaken,moetiknualsnognaarZacharia1:
7,waarweterechtkomenopde24edagindeelfdemaand.Uzietdatde
24edagsteedsaangehoudenwordt.Alleprofetieënvandepost-exilische
profetenwordengestempeldmetdie24;meerspeciaalmetde24evan
denegendemaand,maarookmet24inhetalgemeen.

Zacharia 1 : 7
7 Op den vier en twintigsten dag, in de elfde maand (de 

maand Schebat), in het tweede jaar van Darius, geschiedde 
het woord des HEEREN tot Zacharia, den zoon van 
Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:

DankomtheteerstevisioenvanZacharia.Inditenejaaraanheteinde
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24 = 12 x 12, een 
dubbele twaalf. Twaalf 
spreekt over Israël en over 
heerschappij. Israël zou 
heerschappij hebben met 
God (12 stammen). Bij 24 
is het verdubbeld en dat 
spreekt over eerstgeboor-
terecht en dus over een 
nieuw verbond. Onder het 
Nieuwe Verbond zijn de 24 
oudsten, een beeld van de 
Gemeente. (Openbaring 4 
: 4) In Koningen en Kro-
nieken werden door David 
24 priesterorden ingesteld. 
(1 Kronieken 24) David ver-
deelde het priesterschap in 
24, zodat het nummer 24 
gestempeld werd op het 
priesterschap. De tempel-
zangers werden ook onder-
verdeeld in 24 groepen. (1 
Kronieken 25) Het priester-
schap en het zingen heb-
ben ook alles te maken met 
het Nieuwe Verbond, wan-
neer de echte Koning David 
zal komen. 24 spreekt dus 
over het Nieuwe Verbond 
dat door Christus tot stand 
gebracht wordt; over de 
werkelijke vernieuwing, 
waarvan deze vernieuwing 
van de tempel nog maar 
een voorafschaduwing 
is. De 24e van de negen-
de maand op de Joodse 
kalender komt tamelijk 
nauwkeurig overeen met 
de 25e van onze twaalfde 
maand, de dag van het 
kerstfeest. Zowel kerstfeest 
als Chanoeka is het feest 
van het licht. Er is een grote 
overeenkomst tussen die 
beide. De Chanoeka-lamp is 
de acht- of eigenlijk negen-
armige kandelaar: acht op 
rij en één in het midden op 
een ander niveau. 



vandeperiodevanverwoestingkwamen,telkensopongeveerdezelfde
datum,profetieëninverbandmetdedefinitieveherbouwvandetempel,
maar tegelijkertijd in verband met de vernieuwing van alle dingen die
wederopgerichtzoudenmoetenworden.Eengrootdeelvandievernieu-
wing ligt nog steeds in de toekomst. Deze profetieën werden dan ook
nietvervuldindiedagen,maargegevennaaraanleidingvanwatindie
dagengebeurde.DatiseenbeeldvanhetherstelvanIsraël,hetvande
tempelenhetherstelvanhetkoninkrijkvanIsraëlindetoekomst.Deze
profetieënhandelenduseigenlijkoverdeterugkeerenterugverzameling
vanonderdevolken,dieeenbeeldisvandedefinitieveterugvergadering
van Israël uit de volkeren in de toekomst. De geestelijke toepassing is
de tegenwoordige vergadering van gelovigen uit de volken, want wij
als gelovigen vormen samen ook een tempel; een nieuwe, herbouwde
tempel.NadatdetempelinJeruzalemverwoestwerd,zijnwijeenwoon-
stedeGodsindeGeest.(éfeze2:22)Datisde"vergeestelijkte"profetie,
degeestelijkebetekenisvandezelfdeprofetie.

De eerste zes verzen van Zacharia vormen de inleiding. In vers 1 wordt
eentijdsaanduidinggegeven.ZachariawaseentijdgenootvanEzra.Het
optreden van Zacharia valt samen met het leggen van het fundament
vandetempelnádeballingschap.DetempelvanSalomo,deeersteechte
tempel,wasverwoestindedagenvanNebukadnezar,inhetbeginvande
ballingschap.Nuzijnweaangekomenbijdedagenvandeterugkeeruit
deBabylonischeballingschap.DeHeerhadbeloofdhennaverloopvan
devastgestelde tijd terug tezullenverzamelenenookhadHijbeloofd
hen in de gelegenheid te stellen de tempel te herbouwen. Zacharia
treedt op vanaf de achtste maand in het tweede jaar van Darius. Dat
valt tussende tweedeenderdeprofetievanHaggaï.Zachariawasdus
eentijdgenootvanHaggaï,deprofeetdieookoptreedttergelegenheid
vanhetleggenvanhetfundamentvandetempel.Ditgebeurdenaeen
vertraging van zestien jaar. De bouw van de tweede tempel werd dus
vertraagd. Het leggen van het fundament werd onderbroken, mede
in verband met de Samaritanen. Daarna werd alsnog het fundament
gelegdendetweedetempelgebouwd.Hetprincipevanhetuitstelvan
hetleggenvanditfundament,kennenweuithetN.T.Daarinstaatdater
eenherstelzouzijn;latenwezeggenvanIsraëlzelf,wantIsraëlisookeen
tempel.HetherstelvanIsraëlonderhetNieuweVerbondgebeurdeook
metdenodigevertraging.NadeopstandingvanChristuswerdeenbegin
gemaaktmetdatherstel.Erwaren3000mensenuitIsraëldietotgeloof
kwamen(Handelingen2:41)enzewerdenverzameldteJeruzalem.Dat
is een begin van een herstel van Israël. Daarna merken we echter dat
hetherstelvanIsraëlnietverdervandegrondkomtinverbandmetde
Samaritanen.zie zijlijn 3

2. Zacharia 1

Zacharia 1 : 1-21
1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, 

geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, den zoon 
van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:

2  De HEERE is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen.
3  Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 

Keert weder tot Mij, spreekt de HEERE der heirscharen, 
zo zal Ik weder tot ulieden keren, zegt de HEERE der heir-
scharen.

4 Weest niet als uw vaderen, tot dewelke de vorige profeten 
riepen, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 
Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze hande-
lingen; maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar 
Mij, spreekt de HEERE.

5 Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in 
eeuwigheid leven?

6 Nochtans Mijn woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn 
knechten, den profeten, geboden had, hebben zij uw 
vaders niet getroffen? zodat zij wederkerende zeiden: 
Gelijk als de HEERE der heirscharen gedacht heeft ons te 
doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo 
heeft Hij met ons gedaan.

7 Op den vier en twintigsten dag, in de elfde maand (die 
de maand Schebat is), in het tweede jaar van Darius, 
geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, den zoon 
van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:

8 Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood 
paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte wa-
ren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden.

9 En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn deze? Toen zeide tot mij 
de Engel, Die met mij sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn.

10 Toen antwoordde de Man, Die tussen de mirten stond, en 
zeide: Deze zijn het, die de HEERE uitgezonden heeft, om 
het land te doorwandelen.

11 En zij antwoordden den Engel des HEEREN, Die tussen de 
mirten stond, en zeiden: Wij hebben het land doorwan-
deld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.

12 Toen antwoordde de Engel des HEEREN, en zeide: HEERE 
der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over 
Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram 
geweest zijt, deze 70 jaren?
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De Samaritanen zijn 
eigenlijk een beeld van de 
Gemeente. Samaria was de 
hoofdstad van het 10-stam-
menrijk en het 10-stam-
menrijk is een type van 
de Gemeente. Het eerstge-
boorterecht van de stam-
men Israëls bevond zich 
bij de tien stammen en de 
Gemeente is een Gemeente 
van eerstgeborenen en de 
erfgenaam van het eerst-
geboorterecht. Er is dus 
een duidelijke verwant-
schap. Daarom staan de 
Samaritaanse vrouw en de 
barmhartige Samaritaan 
regelrecht in verband met 
de tegenwoordige bede-
ling, met de roeping van 
de Gemeente uit de volke-
ren. (Johannes 4 : 7; Lukas 
10 : 33) De roeping van de 
Gemeente nu, of de roe-
ping van de Samaritanen 
in overdrachtelijke zin, is 
verantwoordelijk voor het 
uitstel van het herstel van 
Israël. Het hoeft ons dan 
ook niet te verbazen dat 
een herstel van de tempel 
wel op een gezette tijd 
begint, maar een poos 
wordt uitgesteld.



13 En de HEERE antwoordde den Engel, Die met mij sprak, 
goede woorden, troostelijke woorden.

14  En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, 
zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik ijver 
over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver.

15 En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die 
geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar 
zij hebben ten kwade geholpen.

16 Daarom zegt de HEERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem weder-
gekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd 
worden, spreekt de HEERE der heirscharen, en het richt-
snoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden.

17 Roep nog, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 
Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het 
goede; want de HEERE zal Sion nog troosten, en Hij zal 
Jeruzalem nog verkiezen.

17 Roep nog, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 
Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het 
goede; want de HEERE zal Sion nog troosten, en Hij zal 
Jeruzalem nog verkiezen.

18 En ik hief mijn ogen op, en zag; en ziet, er waren vier 
hoornen.

19 En ik zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn 
deze? En Hij zeide tot mij: Dat zijn de hoornen, welke 
Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.

20 En de HEERE toonde mij vier smeden.
21 Toen zeide ik: Wat komen die maken? En Hij sprak, zeg-

gende: Dat zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, 
zodat niemand zijn hoofd ophief; maar deze zijn geko-
men om die te verschrikken, om de hoornen der heide-
nen neder te werpen, welke den hoorn verheven hebben 
tegen het land van Juda, om dat te verstrooien.

DitspeeltindedagenvanHaggaïenZacharia,dedagenwaarinuitein-
delijkalsnoghetfundamentvandetempelgelegdwordt.Datisdeaan-
leidingvoordeprofetieënvanzowelHaggaïalsZacharia.

Zacharia 1 : 1
1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, 

geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, den zoon 
van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:

DezeDariusisDariusIHistaspes,nietteverwarrenmetDariusdeMeed
uitDaniël,dieeerderleefde.Zachariabetekent"Jehovahgedenkt".Deze
naameindigtopdeNaamJehovah:Zacharia.Berechjabetekent"Jehovah
zegent". Berechja begint met Baruch: "zegen" of "gezegende". Iddo
betekent "sterk" of "talrijk". De Heer had beloofd Israël sterk en talrijk
temaken.DezedrienamensprekendusalledrieoverbeloftendieGod
aanIsraëlgedaanhad:omhentalrijktemakenalshetzandderzeeen
desterrendeshemels,omhentezegenenenomhentegedenken.Dat
slaatdanvooralophetverleden:"HetverbondmetAbrahamZijnvrind,
bevestigtHijvankindtotkind".(Psalm105:5berijmd)DeHeerzouhet
verbond dat Hij gemaakt had met Abraham gedenken en de beloften
dieHijgedaanhadalsnogvervullen,zijhetmetenigevertraging.Inde
dagen van Zacharia werd de herbouw van de tempel vertraagd, maar
alsnogvoltooid.Jehovahmaakttalrijk,Jehovahzegent,wantdetempel
wordtgebouwd,en Jehovahgedenkt,wanthet is inovereenstemming
metwatvoorheenwasaangekondigd.

DezeZachariaisdezelfdealsdieinEzra5:1,maarhijiseenanderedan
de Zacharia in Jesaja 8 : 2. Die Zacharia is ook een zoon van Berechja,
hoewel hij daar de zoon van Jeberechja wordt genoemd: Jehovah zal
zegenen.Het isnietexacthetzelfde,maardegedachteisweldezelfde.
DezeZachariaisnietdezelfdealsdeprofeet,wantdaarvoorziterteveel
ruimtetussenintijd.Jesajaleefdenogindedagenvanhet10-stammen
rijk,dusvoor-721,terwijlZachariaoptradinhetjaar-520.Datscheeltdus
minstens200jaar,maarikdenkdaterwelmeerdantienmensenvoor-
komenonderdenaamZachariaofZacharias.

Zacharia 1 : 2
2 De HEERE is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen.

Er wordt terugverwezen naar gebeurtenissen die aanleiding vormden
voordeballingschapendeverwoestingvandetempel.Hetismeerdan
70jaarterugdatdeHeerzovertoorndgeweestis;dezelfde70jaardiein
vers12genoemdworden.Hetresultaatvandetoornisdedienstbaarheid
aanBabel,deballingschapnaarBabelendeverwoestingdoorBabel.

Zacharia 1 : 3
3 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 

Keert weder tot Mij, spreekt de HEERE der heirscharen, 
zo zal Ik weder tot ulieden keren, zegt de HEERE der heir-
scharen.
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DeHeerederheirscharen=JehovahZebaôth=deHeeredermenigten.
DeHeerisnietalleendeHeervanIsraël,maardervolkeren.Daaromisde
HeerbijmachteomIsraëluitdehandderheidenen teverlossen.Deze
titelwordthierdriekeerwordtgenoemdeninhetvolgendeversooknog
eenkeer.DezeHeerisdeAlmachtige,deHeeroverallevolkenderaarde.

Erwasvertraging.DeHeerhadZichverborgen.HijhadZichnamelijkafge-
wendvanIsraëlenHijzegtdatHijZichweertothenzalwenden,alszijzich
totHemzullenwenden.Datslaatnatuurlijkopdie70jarenvandienstbaar-
heiddanwelverwoesting,maarer isookeentoepassingoponzedagen,
waarindeHeerZijnaangezichtverbergt,detempelbouwisuitgestelden
debekeringvanIsraëlnogindetoekomstligt.Dezelfdeoproeptotbeke-
ringkandusookvandaagaanIsraëlgerichtworden,wantIsraëlheeftzich
vandeHeerafgewendendaaromheeftdeHeerZichvanIsraëlafgewend.
Datiseigenlijknietbijzonder,wantwevindeninDeuteronomium30dat
hettoekomstigeherstelvanIsraëlwordtaangekondigd.

Deuteronomium 30 : 1-3
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u 

zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voor-
gesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle 
volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;

2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem 
gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en 
uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich 
uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de 
volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.

Israëlzouzichooitbekerentemiddenvandeheidenen,dusineensoort
ballingschap. Vervolgens zouden ze door de Heer uit die ballingschap
teruggevoerdwordenmetalleconsequentiesvandien,wantzezouden
ook het land opnieuw bouwen, enzovoorts. Die gedachte ligt ook ten
grondslagaandeprofetieënvanZacharia.

Zacharia 1 : 4
4 ... Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze hande-

lingen; ...

Zacharia 1 : 3
3 ... Keert weder tot Mij, ...

InHoséa5wordtdeballingschapvanIsraëlaangekondigd.

Hoséa 5 : 14, 15a
14 Want Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw, en den huize 

van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en 
henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn.

15a Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, ...

Juda,het2-stammenrijk,werdweggevoerdinBabylonischeballingschap.
Daarmee keert Israël (Juda!) terug naar haar plaats, want Israël was
afkomstig uit Babel. Babel ligt in het land der Chaldeeën. De gelovige
Abrahamwasdaaruitgeroepen.Zijnongelovigenakomelingenworden
teruggevoerdnaarBabel.BovendienkeertdeHeer,dieAbrahamgeleid
hadnaarhetbeloofdeland,ZelfookterugnaarZijnplaats,zodatieder-
eenweerterugisnaarzijnoorspronkelijkeplaats.

Hoséa 5 : 15b
15b ... totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aange-

zicht zoeken; ...

Zichschuldigkennen=zichschuldigweten.PasalsIsraëlzouerkennen
dat het haar eigen schuld is en dat ze schuldig staat tegenover haar
eigenGod-Jehovah,deHeere-endieNaamzalaanroepenendeHeere
zal zoeken, pas dan zal de Heer weer komen uit Zijn plaats en Israël
weder levend maken. (Hoséa 6 : 2) De Heer heeft Zich van Israël afge-
wendenHijzalZichpasweertotIsraëlwendenalseerstIsraëlzichtot
Hemwendt.Dezegedachtewordtindeprofetieënsteedsopnieuwaan-
gehaaldenisookhetonderwerpvandeapostelPetrusinHandelingen
3.AlswesprekenovereenaanvankelijkherstelvanIsraëlofoverhetleg-
genvanhetfundamentvandetempel,waarnahetwordtuitgesteldof
onderbroken,dankomenweechtterechtinHandelingen2,3enverder,
waarhetEvangelieendezeoproeptotbekeringwordtgerichttotIsraël.
Israëlkomtechterniettotgeloof.ErkomtweleengedeeltevanIsraëltot
geloof,maarerkomtverdernietzoveelvanterecht.Danstaaterdatde
apostelPetruszegttotIsraëlendeinwonersvanJeruzalemin:

Handelingen 3 : 19, 20
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uit-

gewist worden; opdat tijden der verkoeling zullen komen 
van het aangezicht des Heeren,

20 En Hij zenden zal Christus Jezus, Die u tevoren gepredikt 
is;
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De apostel zegt dat als Israël zich betert, namelijk zich bekeert, dan
wordenhaarzondenuitgewistendanzalChristusJezus,MessiasJezus,
gezondenwordenuitdehemel.DatHijindehemelis,staatin:

Handelingen 3 : 21
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der we-

deroprichting aller dingen, die God gesproken heeft door 
den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Watwasergesprokendoordeprofetenenwatmoesterwederopgericht
worden? Na de ballingschap moest de tempel weer gebouwd worden.
Hier vinden we het begin van het leggen van het fundament in over-
drachtelijke zin. Het fundament is volgens het N.T. het fundament der
apostelen en profeten. Hier legt Petrus het fundament: de oproep tot
bekering.Erkomenookeenpaar(3000)mensentotbekering,maarvan
hetherstelvanIsraëlkomtnietveelterecht.ChristusJezusverschijntdan
ooknietuitdehemel.Weleventegenwoordigindedagenvanhetuitstel
vandetempelbouw,vanwegedeSamaritanen,duseigenlijkvanwegede
Gemeente.IndetoekomstzalIsraëlalsnogtotbekeringkomenendan
zal Messias Jezus verschijnen. Dat predikt Petrus hier aan Israël. Israël
zalpasindetoekomstwerkelijktotbekeringkomen,hoeweldeoproep
totbekeringvoorIsraëlreedsplaatsvondinhetverleden.Indetoekomst,
als de onderbreking voorbij is en er geen uitstel meer zal zijn, wordt
dieoproepweerherhaald.PetruszeiookdatdeHeer,namelijkChristus
Jezus, tothenzoukomenwanneerzijzichzoudenbekeren.Hijzalhen
danindegelegenheidstellendetempeltebouwen,ofbeter:Hijzalde
tempel bouwen, want het herstel van de tempel na de ballingschap is
eenbeeldvanhetherstelvanIsraëlindetoekomst.

Zacharia 1 : 4
4 Weest niet als uw vaderen, tot dewelke de vorige profeten 

riepen, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 
Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze hande-
lingen; maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar 
Mij, spreekt de HEERE.

Weestdaaromnietalsuwvaderen,totdewelkedevoorgaandeprofeten
riepen. De oproep tot bekering is er altijd geweest, maar de vaderen
hebbennietwillenluisteren.(vers2)DaaromzegtdeHeere:"Weestniet
alsuwvaderen".DeHeerwasopdievaderen,dieongelovigewaren,ver-
toorndendaaromkwamdeballingschap.

Romeinen 2 : 5
5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, verga-

dert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, 
en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,

Als men zich niet bekeert, verzamelt men toorn en op een gegeven
moment komt die tot uitbarsting. Israël verzamelde 490 jaar toorn,
zodatvervolgenshet land70jarenbraakkwamte liggen.Hetwaseen
vaste tijd. Ook in Romeinen 2 staat dat er een vaste dag is waarop de
toornenhetoordeelzullenkomen.Daargaathetalleenoveronzetijd
enhetoordeeldatzekerkomtindetoekomst,terwijlhethierinZacharia
gaatomeenreedsgepasseerdetijd.Hetprincipeblijftdatzeniethebben
gehoordengeluisterd.Romeinen10gaatoverIsraël,datindetoekomst
hersteldzalworden,namelijkwanneerhetdeHeerzalaanroepen.

Romeinen 10 : 13
13 Want een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, 

zal zalig worden.

Deze uitspraak is ontleend aan Joel 2 : 32 en aan Handelingen 2 : 21.
In Handelingen 2 en 3 staat Petrus' oproep tot bekering van Israël. De
bedoelingisdatzijdeNaamdesHeerenzoudenaanroepen,datzijzich
totHemzoudenwenden.ErstaatdaterinhetO.T.gezegdisdatalwie
deNaamJehovahzalaanroepen,zaligzalworden.

Romeinen 10 : 14, 15
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet 

geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van 
Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, 
zonder die hun predikt?

15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden wor-
den? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten der-
genen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede 
verkondigen!

Erwordtgestelddat Israël slechts totbekeringkankomenalsereerst
aanIsraëlgeprediktwordt.Datisvanbelangomdatinonzedagenwel
eens gedacht wordt dat een Israëliet vanzelf behouden wordt. Dat is
nietwaar."Hoezullenzijaanroepen,zonderdiehunpredikt?"Zekunnen
alleenaanroepenalszegeloven.ZekunnenalleengeloveninDegene,Die
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hengeprediktisenhetkanalleengeprediktwordenalseriemandgezon-
denwordtomteprediken.Erwordtvanuitgegaandatergeprediktis.

Romeinen 10 : 16
16 Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; 

want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

Het Evangelie is wel degelijk gepredikt, maar ze zijn niet gehoorzaam
geweest.DitwordtaangehaalduitJesaja53:1.Jesajaheefthetvolkook
opgeroepentotbekeringenhijsteltookvastdatniemandzijnprediking
heeftgeloofd.Zoishetnogsteeds.

Romeinen 10 : 18
18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun 

geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden 
tot de einden der wereld.

Het is wel degelijk aan Israël gepredikt in het verleden, maar de vade-
ren hebben niet gehoord. Dat was niet alleen zo in de dagen vóór de
Babylonischeballingschap,endusvoorZacharia,maarookindedagen
vandeHereJezusenvandeapostelenindeevangeliëneninHandelingen.
Vandaardatdeoproeptotbekeringzelfstotinonzedagengeldigis.

Zacharia 1 : 5
5 Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in 

eeuwigheid leven?

Waar zijn die vaderen, die niet geloven wilden en niet tot bekering
kwamen op de prediking van de profeten, eigenlijk gebleven? En zul-
len die profeten altijd blijven? De vaderen, die ongelovig waren, zijn
verdwenen. Ze zijn weggevoerd in ballingschap en daar gestorven. En
zalGodprofetenblijvenzenden?Zullendeprofetenaltijdblijveninhet
land?Zulleneraltijdprofetenleven?Devaderenzijnernietmeerende
profetenookniet!DeHeerzalooknietaltijdprofetenblijvenzenden.We
zittenhierachterinhetO.T.eneigenlijkisZachariadeprofeetmethet
laatstewoordinhetO.T.Ikweetdatdelaatstewoordenzijngenoteerd
viaMaleachi,maaralswedetijdwaaroverZachariaspreektincalculeren,
dan zit hij helemaal achter in de oud-testamentische geschiedenis en
heefthijhetlaatstewoord.Iniedergevalpasseerdenahetoptredenvan
Haggaï,ZachariaenMaleachieenperiodevanongeveer400jaartotaan

hetoptredenvanJohannesdeDoperendeHereJezusinhetN.T.Erzit
dushistorischgezieneengattussenhetoudeenhetnieuwetestament.
Men noemt dat de intertestamentaire periode. Die periode tussen de
beidetestamentenisweereentypevandeperiodewaarinwijleven.Het
isduseenbeeldvandeverborgenheid.AlseenIsraëlietindedagenvan
deapostelengezegdzouhebbendatdeHeerenhetKoninkrijknogniet
kondenkomen,omdatereersteenperiodemoestkomenwaarindeHeer
Zich zou verbergen, dan zouden de apostelen gezegd hebben dat die
periodealgeweestwassindsMaleachiofsindsZacharia.Dieintertesta-
mentaireperiode.Ookdezestienjarenvanvertraginginhetleggenvan
het fundament van de tempel is een voorbeeld van de tegenwoordige
periode van de verborgenheid; van het uitstel. Het gaat er om dat het
eenperiodeiswaarindeprofetenzwegen.Zachariawasminofmeerde
laatsteprofeetindeoud-testamentischegeschiedenisendaarnawordt
hetstil.Hetantwoordopdevraag:"Deprofeten,zullenzijineeuwigheid
leven?"isdanook:Nee!DeHeerzalgeenprofetenaanIsraëlblijvenzen-
den.Hijdeeddatinhetverleden,maarhethoudteenkeerop.Menzou
zich nu moeten bekeren nu er nog gepredikt wordt, want de profeten
zoudenophoudenensterven.Erzoupasnahonderdenjarenweereen
nieuwe oproep tot bekering volgen. Nu duurt dat zelfs 2000 jaar. De
ongelovigevaderenzijnduswegendeprofetenverdwijnenook.

Zacharia 1 : 6
6 Nochtans Mijn woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn 

knechten, den profeten, geboden had, hebben zij uw 
vaders niet getroffen?

Degebodendiedeprofetenspraken,deinzettingenvanGod,waaronder
deaankondigingvandeballingschap,dedienstbaarheidendeverwoes-
tingvandetempel,zijninderdaaduitgekomenenvervuld.Dieoordelen
hebbendevaderengetroffen.Wataanhetbeginvanditversisvertaald
met"nochtans"betekenteigenlijk"zeker","gewis","stellig".Diewoorden
hebbendevaderszekergetroffen.Hetwarenzekere instellingenende
vaderszijndanookweggevoerdinballingschap.Datisaanhetbeginvan
onze jaartellingweergebeurd.Toen isde Joodsenatieweer inballing-
schapweggevoerd;eveneensinovereenstemmingmetdeaankondiging
doordeprofetenenzelfsdoordeHereJezusZelf.

Zacharia 1 : 6
6 ... zodat zij wederkerende zeiden: Gelijk als de HEERE der 

heirscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen 
en naar onze handelingen, alzo heeft Hij met ons gedaan.
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Dit wederkeren is niet het wederkeren uit ballingschap, maar naar de
ballingschap.ZogoedalsdeHeerwederkeerdenaarZijnplaats,(Hoséa
5 : 15)zokeerdenookde Joden terugnaarBabel. InZachariastaatnog
eenprofetieoverdeterugkeernaarBabel.InZacharia5wordtdevrouw,
een beeld van Israël, teruggebracht naar het land Sinear, het land der
Chaldeeën (Babel). In 5-11 staat een wederkeren van Israël naar Babel,
zoals de ooievaar wederkeert naar zijn oorspronkelijke nest. Pas toen
de Joden werden weggevoerd in de ballingschap erkenden zij dat de
Heer deed wat Hij gezegd had. Jeremia kondigde de verwoesting van
Jeruzalem en de ballingschap aan en er waren allemaal valse profeten
diezeidendathetanderszougaanendatdeHeerhenzouredden.Toen
dewegvoeringeenfeitwas,moestenzenatuurlijkerkennendatdeHeer
preciesdeedwatHij,metnameviaJeremia,hadaangekondigd.God is
trouwaanZijnwoordenHijbrengtinderdaadhetoordeel.

In2Petrus3legtPetrus,dieopdePinksterdagprediktoverbekeringtot
de Heer, opdat Die uit de hemel zou verschijnen, uit dat de Heer ook
eenoordeelheeftaangekondigdendatditookzekerzalkomen.Hetis
dezelfdepredikingalsdievanJeremia.Indetoekomstkomteenoordeel
over de volkeren, over Israël. De Heer heeft via Zijn woord het oordeel
aangekondigdendoordatzelfdewoordzalhetoordeelookkomen.

2 Petrus 3 : 3-6
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters 

komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen 
wandelen,

4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van 
dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen 
alzo gelijk van het begin der schepping.

5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord 
Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde 
uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van 
den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

Dezespotterswandelennaarhuneigengedachten.Zijntoekomst=Zijn
wederkomst. Het woord van God, waardoor de hemelen gemaakt zijn,
hadeerstookhetoordeelvaneengrotevloedaangekondigd.Dievloed
kwamzelfstweekeer:eenkeerindedagenvanGenesis1:2endaarna
ooknogeenkeerindedagenvanNoachinGenesis6.

2 Petrus 3 : 7
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door 

hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten 
vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verder-
ving der goddeloze mensen.

DoorhetWoordzijndedingengemaakt,maarhetwoordvanGodkon-
digtookhetoordeelaan.GodhoudtZichaandatWoord.GelijkHijdenkt,
zozalHijookdoen.(Zacharia1 :6) InDeuteronomium31wordtaange-
kondigddatdeHeerIsraëlzouverlaten.

Deuteronomium 31 : 17
17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, 

en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen ver-
bergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwd-
heden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: 
Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God 
in het midden van mij niet is?

DeHeerzouhenverlatendoorwedertekerentotZijnplaats. (Hoséa5
:15)Hetvolkzoudooranderenwordenopgegeten.Totdezekwadenen
benauwdheden behoren natuurlijk de ballingschappen. Op de dag dat
haardiebenauwdhedentreffen,zouIsraëlontdekkendatditzoisomdat
GodZichvanhaarheeftafgewend.Godhaddataangekondigd:

Deuteronomium 31 : 18
18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verber-

gen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het 
heeft zich gewend tot andere goden.

ZostondhetookinHoséa5.Zezullenhunschuldeerstmoetenerkennen.
AlszijzichdanwendentotdeHeer,zalHijZichweerlatenvinden.

Hosea 6 : 1, 2
1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij 

heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft gesla-
gen, en Hij zal ons verbinden.

2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden 
dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn 
aangezicht leven.
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DitzegtIsraëlomdatheninmiddelshetEvangelieisgepredikt.Zacharia
heeft het hier ook over.Wanneer het volk in ballingschap weggevoerd
wordt,zalhetzeggen:"GelijkalsdeHEEREderheirscharengedachtheeft
onstedoen,naaronzewegenennaaronzehandelingen,alzoheeftHij
metonsgedaan."(Zacharia1:6)DehandelingenvandeHeerzijnreacties
ophethandelenvanIsraël.DegoddeloosheidvanIsraëlroepthetoordeel
overhenaf.PasalszijdeHeerzullenzoeken,aanroepenenwederkeren
totdeHeer,zaldeHeerhungevangeniswendenenhenterugverzame-
lenuitdeballingschap.Hijzalhendandegelegenheidgevenomletter-
lijkdetempeltebouwen,maarHijzelfzalhenalstempelbouwen!

De nachtgezichten van Zacharia

WanneerIsraëlingaatopdeoproeptotbekering,zalhethersteldworden.
Overdatherstelsprekendenuvolgendevisioenen.Dezeachtvisioenen
noemtmendenachtgezichtenvanZacharia,wanthijschijntze‘snachts
gezientehebben.Degeestelijkedingenwordengezienterwijlhetinde
werelddonkeris.HetlichtzaloverIsraëlopgaan.Hetprofetischewoord
iseenlichtdatschijntineenduistereplaats.

2 Petrus 1 : 19
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, 

en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, 
schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, 
en de morgenster opga in uw harten.

Dedagendemorgenstersprekenookover licht.Hetprofetischwoord
isduseenlicht.Zowordendevisioenengezienterwijldewereldslaapt
indenacht.Zachariazietvisioenenmetbetrekkingtothettoekomstige
herstelvanIsraël.Datkantoegepastwordenophetherstelindiedagen,
maar dat is slechts een afschaduwing van het definitieve herstel van
Israëlindetoekomst.Dieprofetieënzijndusinwezennognietvervuld.

Heteerstevisioen
Heteerstevisioen(Zacharia1:7-17)spreektinoverhetherstelvanIsraël
nadeballingschap,maarookoverhetherstelvanIsraëlindetoekomst.

Zacharia 1 : 7
7 Op den vier en twintigsten dag, in de elfde maand (die 

de maand Schebat is), in het tweede jaar van Darius, 
geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, den zoon 
van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:

Hetgetalelfkomtweinigvoor indeBijbel.Elfde jarenkomennogwel
eensvoor,maareenelfdemaandalleenhiereninDeuteronomium1:3.
zie zijlijn 4Ditboekopentindeelfdemaand.Wekomendeelfdemaand
verderdusalleennogtegeninZacharia1:7.Daarspreekthetookoverhet
herstelvanIsraëlenhetinwerkingtredenvanhetNieuweVerbond.Dat
verbondwordtnietmetnamegenoemd,maarwijwetendathetherstel
vanIsraëlnietzalgebeurenopgrondvanhetoude,maaropgrondvan
hetNieuweVerbond.Elfishetzesdepriemgetal(1,2,3,5,7,11,13,17etc.).
Eenpriemgetaliseengetaldatalleendeelbaarisdoorzichzelfendoor
1.Officieelrekentmende2dikwijlsnietalspriemgetal.De2ishetenige
even priemgetal. Men zegt dan dat een priemgetal oneven moet zijn,
wantandersishetdeelbaardoor2.Ikwijkafvandetraditionelereken-
kunde, want de 2 is alleen deelbaar door zichzelf en door 1, dus strikt
genomeneenpriemgetal.De2teltdusmee.Hetachtstepriemgetalis17.
DeachtstedagisdedagvandeopstandingvanChristus,17Nisan.

Zacharia 1 : 8
8 Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood 

paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte wa-
ren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden.

IndezeelfdemaandrijdteenManopeenroodpaard.Rood=edomen
Adam=mens.DezeManisdeZoondesmensenendeZoondesmensen
draagthetgetal6.Zesishetgetalvandemens;vandeZoondesmensen
envanAdam.Alsheteenanderemaandgeweestwas,hadikerookeen
verhaalbijkunnenbedenken,maarhetgaateromwelkeconnectieinde
Bijbelzelfgelegdwordt.Hierisdatdeverwantschapvandeelfmetde
Zoondesmensen.In11zittrouwenseentweeopgesloten.Hetzijntwee
enenachterelkaar. InhetHebreeuws isde letter "alef"de 1.Degetals-
waardevandenaamvandie1is111.Alefofaleph,=80-30-1=111.DeHeere
Godiséén,namelijk111.Wijgelovenineendrie-enigGod.Deelfisalshet
zesdepriemgetaleenaanduidingvoordeverborgenZoondesmensen.
Eenpriemgetalspreektaltijdoververborgenheid.Het iseenverborgen
6.DezeverborgenZoondesmensenisdetweedeAdam,dusjekrijgt11.
Jevindtnogweleensvakerelvenendaniseraltijdwattekort.Ermoet
danaltijdnogwatkomenomhetvolledig temaken.Deelfzonenvan
JakobgaanopzoeknaarJozefinEgypte.Jozefwasdetwaalfde.Dezeelf
zonenhebbeneenprobleem.Ermankeertwataanderegering.Ermoet
nogwattotstandwordengebracht.Uiteindelijkvindenzedeechteerf-
genaam,Jozef.Wekennenverderdeelfapostelen,wantJuda(s)iserniet
meer.Ermoetenertwaalfzijn,dusmoeternogwatgebeuren.
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Zijlijn  4

Dit boek heet 
Deuteronomium. "Deutero" 
betekent "tweede" of "ande-
re". "Nomium" is afgeleid 
van "nomos" en betekent 
"wet". Deuteronomium 
wordt traditioneel ver-
ondersteld de herha-
ling van de wet te zijn. In 
Leviticus (Exodus) was de 
wet al gegeven, maar in 
Deuteronomium wordt 
hetzelfde verhaal her-
haald. Dat is niet onjuist, 
want het herhalen van 
de wet of het geven van 
de andere wet is een ver-
wijzing naar de komst 
van het andere, namelijk 
het Nieuwe Verbond. Het 
Oude Verbond werd ook 
op andere wijze herhaald. 
De eerste set van stenen 
tafelen werd door Mozes 
stuk gegooid, waarna hij 
opnieuw naar de Heer 
moest om een tweede stel 
te halen. Die tweede set was 
de definitieve. In de komst 
van het Oude Verbond 
werd de komst van het 
Nieuwe Verbond dus al uit-
gebeeld. Het Oude Verbond 
komt twee keer, om aan te 
geven dat er na het oude 
een nieuw verbond zou 
komen. Het eerste zou ver-
dwijnen; het tweede, het 
nieuwe, is definitief. Het 
boek Deuteronomium 
als geheel is dus een ver-
wijzing naar het Nieuwe 
Verbond. We halen 
Deuteronomium vaak aan, 
omdat er zoveel profetieën 
in staan met betrekking 
tot de wijze waarop dat 
Nieuwe Verbond tot stand 
zou komen en waarop 
Israël verlost zou worden 
na de ballingschap.



ZoishethierinZacharia1:7,8eenelfde(maand)endeZoondesmen-
senverschijnt.HijwordthierdeEngeldesHeerengenoemd,maarHijis
Dezelfde.HetisnamelijkChristus.Ermoetooknogwatgebeuren,want
hethuismoetnoggebouwdenvoltooidworden.Indemeestegevallen
verklaarjede11hetmakkelijkstals12-1=11.Ermoetener12zijn,maar
hetisnognietafofnietcompleet.

NaelfdagreizenvanHorebben je indeelfdemaandendankomthet
Woord. (Deuteronomium1 :2,3)Deelfdemaandstaat inverbandmet
hetsprekenvanGod(Deuteronomium1:3)enmetdezesendeZoondes
mensen,diezouverschijnenenZijnwoordzoubrengenaanhetvolk.De
elfdemaandheetSchebat,watspreektovernieuwleven.Ermoetnieuw
leven tot stand gebracht worden, want er moet herstel komen en dus
nieuwleven,dathoortbijeennieuwverbond.Ditwasinhettweedejaar
vanDarius,in-520.Tweespreektaltijdoverdatherstel.Herstelkomtna
tweeofteneindevantwee.

"Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, ..."
Normaalzieje‘snachtsniets,maarerzijnmensen,vooralgelovigen,die
indenachtwelwatzien.DezeManblijktinvers11deEngeldesHeeren
tezijn.DeEngeldesHeerenwordtin64Schriftplaatsengenoemd.Hijis
niemandandersdandeHereJezusChristus.Ikbengeneigddezeuitdruk-
king tevertalenmet"deEngel,namelijkdeHeere".Taalkundigkandat
heelgoedenhetisalgemeenbekenddatdezeEngeldeHeeris.DeEngel
des Heeren noemt men wel een voorverschijning van Christus. Dat de
Heeralsengelwordtaangeduid,blijktbijvoorbeeldin:

Maleachi 3 : 1
1 Ziet, Ik zende Mijn engel, (die voor Mijn aangezicht den 

weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen 
die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des ver-
bonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de 
HEERE der heirscharen.)

OokdezeengelblijktChristustezijn.Eenengelisalleeneenboodschap-
per. Meestal is het een geestelijk, een hemels wezen, maar lang niet
altijd.Hetwoord"engel"wordtsomsookgebruiktvooreenmens.Het
woord"engel"iseenGriekswoord:"angel".BijhetvertalenvandeBijbel
wasergeenNederlandswoordvoor.MenheefttoenhetGrieksewoord
overgenomenindeNederlandsetaal.Daardoorisereigenlijknogsteeds
geen goed Nederlands woord voor. Het Griekse woord "angel" wordt
gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse woord "malach". "Malach"

wordtmeestalvertaaldmet"boodschapper"ensomsmet"koning".Elke
koning is per definitie een boodschapper. Hij moet de boodschap van
Goddoorgeven.EenkoningneemtdeplaatsvanGod in.God iswoord.
Wie de plaats van God inneemt, vertegenwoordigt Hem en is dus Zijn
boodschapper. Hij moet dat Woord doorgeven. Daarom is elke koning
eigenlijkeenprofeet,maarinelkgevaleenengel,eenboodschapper.

De Joden hebben met elkaar afgesproken dat als ze denken dat een
koningbedoeldwordt,zehetuitsprekenals"mèlèch".Alszedenkendat
ereengeestelijkwezenuitdehemelbedoeldwordt,sprekenzehetuit
als"malach".Datiseentruc,wanthetwoordishetzelfde.Deuitspraak
doet er niet toe. In het Hebreeuws staan er alleen drie medeklinkers
(m.l.ch). Het Griekse woord "angel" heeft dezelfde betekenis als het
Hebreeuwse"mèlèch"of"malach",namelijk"boodschapper"indebrede
betekenisvanhetwoord.DeHereJezusishetWoordGodsendaaromde
Engelbijuitstek.WanneerereenengelisonderdeNaamJehovah,moet
HijhetZelfzijn.DeEngeldesHeeren=deEngel,namelijkdeHere.De
HeerZelfisdeboodschapper.JehovahisdeGoddieZichbekendmaakt
aandemens,deVerbondsgod,deGoddieZichopenbaartaandemens
enmetdemensinrelatieofinverbondtreedt.Datiseenboodschapper.
HijbedienthetwoordenHijdoetZichkennen.Hetwoord"engel"isdus
indeeersteplaatsvantoepassingopChristusZelf.

Eenpaardspreektaltijdoverkoningschap."Paard"kenteenHebreeuwse
oorsprong - pharad - maar dan betekent het "muilezel". "Paard" is in
hetHebreeuws"soes",60-6-60.Eenpaardisdusdriezessen(60-6-60).
DatspreektoverdemensindezinvanAdam,dekoningderaardeofde
koning der volkeren. Het paard is de uitbeelding van het koningschap
vandemensenvandeZoondesmensen. Iemanddiedeplaatsvande
Zoondesmensenwilinnemen,draagtuiteraardhetzelfdenummer,bij-
voorbeeld666,enrijdtookopeenpaard. InOpenbaring6wordteerst
eenruiteropeenwitpaardgetoondendaarnaeenruiteropeenrood
paard. Dat is niet Christus maar het is Zijn tegenstander. Deze dingen
beeldenabstractebegrippenuit.InZacharia1:8zijnzevantoepassing
opChristusZelf.Datblijktuithetverband.Eriseenpaard,watspreekt
over het koningschap van de Zoon des mensen (3 x 6, 60-6-60). Het
paardisrood(edom)endatspreektoverAdam.DeZoondesmensenis
letterlijkdezoon(erfgenaam)vanAdam.Eenroodpaardisbijuitstekde
uitbeeldingvandeHere JezusChristus,diezouregerenoverdegehele
adama(aardbodem),dusoverallemensen.WezienhierdusdeKoning,
delaatsteerfgenaam,verschijnen.DezeManstondmetpaardenaltus-
sen het struikgewas. Mirten of mirtebomen zijn heesters. Ze kunnen
enige meters hoog worden. De mirten stonden in de schaduw (betere
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vertaling), dus eigenlijk in de duisternis. Er zaten kennelijk ook ruiters
opdiepaarden.RoodiseenuitbeeldingvandeZoondesmensen.Witis
dekleurvandeZoonvanGod.Hemelsblauw,purper,scharlakenenwit
komenovereenmetdeevangeliënMatthéüs,Markus,LukasenJohannes.
Allezevenkleurenvanderegenbooggelijkgemengdiswitendatstaat
voordeGodheid.RodeenwittepaardensprekenoverhetKoningschap
van Christus in hemel en op aarde. Rode wijn spreekt over Christus in
verbandmetZijnmens-zijn.WittewijnspreektoverChristusalsGod.

Erzijnookbruinepaarden.Bruinkomtzelfsniet inderegenboogvoor.
Bruiniseennogalkunstmatiginelkaargestokenkleur.Hetiszekergeen
hoofdkleur,maarhetiseenrarekleur.Bruinstaathierdanookniet.Wat
hiervertaaldismet"bruin",betekentletterlijk"helder"."Saroek"isafge-
leidvanhetwerkwoord"sharak".Datbetekent"helderzijn","schelzijn"
of"fluiten"(eenhelderekleurofeenheldergeluid).Dezepaardenwaren
dusrood,witenhelder.Menraadtermaarnaarwatdatbetekent.Ikver-
ondersteldaterslechtsrodeenwittepaardenwarenendathetwoord
"helder"slaatophetwoord"rood"dateraanvoorafgaat.Danzijnhet
dushelderrodeenwittepaarden.Datlijktmijerglogisch,omdatinzo’n
opsommingófoveralhetwoordje"en"tussenstaatófhetwordtoveral
weggelaten. Ik heb geconstateerd dat het hier, ook in het Hebreeuws,
alleenvoorhetlaatstewoordstaat.Dezinsbouw"rode,bruineenwitte
paarden" is helemaal niet Hebreeuws, maar Nederlands. Dit is een
opsommingwaarbijvoorhetlaatstelidvandeopsomminghetwoordje
"en"gebruiktwordt.InhetNederlandszeggenwij:Hemelsblauw,purper
enscharlaken.IndeBijbelzouhetzijn:Hemelsblauwenpurperenschar-
laken.Dat "en"staatniet tussen roodenhelder,dus ikbengeneigd te
zeggendathethelderrodeenwittepaardenwaren.

Zacharia 1 : 10
10 ... Deze zijn het, die de HEERE uitgezonden heeft, om het 

land te doorwandelen.

HiervindenwedeHeerenZijndienstknechten.AlsdeHeerdeEngeldes
Heerenis,danzijnZijndienstknechtendeandereengelen.Zijhebbenhet
landdoorzochtinZijnopdrachtenzijstaanmetz’nallentussendebosjes.
Eenmirteiseenstruik,eenkleineboom.HijgroeitalgemeeninPalestina.
Hij groeit meestal op hellingen van heuvels, maar het is een land vol
hellingen. Hij is speciaal bekend omdat hij voorkomt op de hellingen
rondomJeruzalemenopdeJordaanoever.Demirteheeftaltijdgroene
bladeren.Eenboomofplantdiealtijdgroenblijft,iseenuitbeeldingvan
eeuwigleven.Hijisnietzozeeraandeseizoenenonderhevig,dathijzijn

bladlaatvallen("sterft").Demirteheeftdonkergroeneglimmende(=hel-
dere)bladerenensterkgeurendewittebloemen.Deplantwordtvooral
gekweektvanwegezijngeur.Sterkegeurenenwithorenbijelkaaromdat
hetvoorkomtinwierook.Wierook=lebona."Laban",waarvan"lebona"is
afgeleid,betekent"wit".Wierookiswitreukwerk.Alsietswitis,heefthet
vaakeensterke,liefelijkegeur.Geurspreektovergeestelijkedingen.Het
kanwaargenomenworden,maarnietgezienofgetastworden.Eenoffer
wordtverondersteldeenliefelijkereukdenHeeretezijn.Eenofferbeeldt
deomzettingvanstoffelijkedingeningeestelijkedingenuit,vanzienlijke
inonzienlijkedingen.Datgaatgepaardmetreuk.

Uit deze mirten wordt olie gemaakt; een vluchtige, verdampende olie.
Vandaardiesterkegeur.Sterkgeurendewittebloemensprekenoverhet
levenvanGod.Hetspreektoverreiniging,heiligmakingenhetwegdoen
van zonden. Het spreekt over een nieuwe schepping. Alle kleuren bij
elkaar, gemeenschappelijk gemengd, zijn een nieuwe schepping (wit).
Aan deze mirten groeien ook bessen. Die zijn eerst groen en worden
daarnarood.Zewordensomsookzwart,maarikdenkdatditeenafwij-
king is.Van groen naar rood is een gang die je in de herfst veel tegen
komt.Erzijnplantenwaarvandebladerencontinuveranderenvangroen
naarrood(kerstster).Hier isdebeseerstgroenendaarnarood.Appels
verkleurensomsookvangroennaarrood.Groenisdekleurvandeoude
schepping.Denkmaaraanhetgrasendebladerenvandebomen.Groen
betekent dat dingen klaar zijn, dat ze een rustpositie hebben bereikt.
Tochleidthetuiteindelijktotrood,wantdezehelescheppingleidtnaar
de komst van de Zoon des mensen. Rood komt dan door. Dat zie aan
heteindvandezomerindenatuur.Derodebessenvandezemirtekun-
nengegetenworden,maardatwordtnietveelgedaan.Demirtewordt
gekweektomdegeurendeolieendesierlijke,eivormigebladeren.Mirte
komtindeBijbelmaarzeskeervoor.Bijvoorbeeldin:

Nehémia 8 : 15, 16
15 En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door 

de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls 
in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende 
maand;

16 En dat zij het zouden luidbaar maken, en een stem laten 
doorgaan door al hun steden, en te Jeruzalem, zeggende: 
Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen, 
en takken van andere olieachtige bomen, en takken van 
mirtebomen, en takken van palmbomen, en takken van 
andere dichte bomen, om loofhutten te maken, als er 
geschreven is.
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Nehémia gaat ook over de terugkeer uit ballingschap. Loofhutten zijn
huttenvan lover,vanboombladeren.Hetfeest indezevendemaandis
het feest van loofhutten. De takken van de mirteboom spelen een rol
indebouwvandeloofhutten.Hetloofhuttenfeestiseenbeeldvanhet
Messiaanse rijk ("de 1000 jaren"), van het Koninkrijk van Christus op
grondvanhetNieuweVerbond.Deloofhuttensprekenovereentoekom-
tig herstel en verlossing van Israël. Daarin speelt de mirte een rol. De
mirteisinZachariadusopzijnplaats,wantdaargaathetomhetherstel
vanIsraëlindetoekomst.

Jesaja 41 : 19
19 Ik zal in de woestijn den cederboom, den sittimboom, en 

den mirteboom, en den olieachtigen boom zetten; Ik zal 
in de wildernis stellen den denneboom, den beuk, en den 
busboom te gelijk;

HetgaathieroverhettoekomstigeherstelvanIsraël,waarbijdewoestijn
toteenwaterpoelgezetzalworden(vers18)enhetdorrelandtotwater-
tochten.Hetresultaatisdatindewoestijndezebomenzullengroeien.
De mirteboom wordt genoemd in verband met het herstel van Israël,
de terugkeer uit ballingschap en eigenlijk met de oprichting van het
Messiaanserijk.DaargaattrouwensheelJesajaover.

Jesaja 55 : 13
13 Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een 

distel zal een mirteboom opgaan; en het zal den HEERE 
wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitge-
roeid zal worden.

Ditishetmeestbekendeverswaareenmirteboomgenoemdwordt.Hier
gaathetookoverdeoprichtingvanheteeuwigeKoninkrijkvanChristus
op grond van het Nieuwe Verbond. In Jesaja 55 : 3 wordt dit Nieuwe
Verbond"eeneeuwigverbondendegewisseweldadighedenvanDavid"
genoemd. In verband daarmee wordt genoemd dat voor een doorn
een denneboom zal opgaan en voor een distel een mirteboom. Zowel
een den als een mirte blijft altijd groen. Doornen en distelen zijn een
beschrijvingvaneengevallenwereld,dieligtindemachtderzondeen
indemachtvansatan.Dedenneboomendemirteboombeschrijveneen
werelddiehersteldenverlostis.Verderwordtdemirtezie zijlijn 5alleen
noggenoemdinZacharia1 :8,10en11,maardat isdriekeerhetzelfde.
DaarstaatdeManopeenroodpaardtussendemirten.

Zacharia 1 : 9-11
9 En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn deze? Toen zeide tot mij 

de Engel, Die met mij sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn.
10 Toen antwoordde de Man, Die tussen de mirten stond, en 

zeide: Deze zijn het, die de HEERE uitgezonden heeft, om 
het land te doorwandelen.

11 En zij antwoordden den Engel des HEEREN, Die tussen de 
mirten stond, en zeiden: Wij hebben het land doorwan-
deld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.

Watisdatmetdiepaardenenruiterstussendemirten?Invers11wordt
verslaguitgebrachtvanhetdoorzoekenvanhetland.Hierblijktvoorhet
eerstdatdezeManinderdaaddeEngeldesHeerenis.HetisChristus,de
Zoondesmensen.Hetganselandzit.Hetisstil.Ergebeurtniets.Erwordt
helemaalgeenKoninkrijkopgericht.Andersgezegd:Erwordthelemaal
geentempelgebouwd.Detempelbouwlagindiedagenalzestienjaar
stil.Wezijnhieropeenpunt indegeschiedenisaangekomen,waarde
ontwikkelingofhetherstelvanIsraëltotstilstandisgekomen.

Zacharia 1 : 12
12 Toen antwoordde de Engel des HEEREN, en zeide: HEERE 

der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over 
Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram 
geweest zijt, deze 70 jaren?

De"Heerederheirscharen"riepoptotbekeringinvers3.Hetbegripont-
fermingvindenwebijvoorbeeldinJesaja54eninHoséa.Ontfermingis
eeneigenschapvandeHeerZelf.DiezouzichoverIsraëlontfermen.Hij
ismetinnerlijkeontfermingbewogen.Dieontfermingspreektaltijdover
het in werking treden van het Nieuwe Verbond der genade. Hoe lang
duurtheteigenlijknogvoordaterontfermingkomt?Menheeftzestien
jaarachterderugwaarindetempelnietgebouwdwerd.Hoelangduurt
hetvoordatIsraëlhersteldwordt?Gram=toornig.Deze70jarenzijnde
achterliggendejarenvanverwoesting,vanbraakliggingvanhetland.

Zacharia 1 : 13
13 En de HEERE antwoordde den Engel, Die met mij sprak, 

goede woorden, troostelijke woorden.

Datisleuk,wantontfermingkomtvandeMessias,maartroostkomtook
vandeMessias."Troost,troostMijnvolk".(Jesaja40:1)InLukas2:25is
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Zijlijn  5

De mirte wordt tot 
vandaag gebruikt voor het 
bouwen van loofhutten in 
het Jodendom en in de loe-
laap (loelav), de feestruiker, 
het boeket. Op het loofhut-
tenfeest neemt men ook 
boomtakken in de hand 
om er mee te zwaaien. 
Daar horen ook palmtak-
ken bij. Op palmpasen, bij 
de "intocht" in Jeruzalem 
van de Here Jezus, haalde 
men ook takken van de 
bomen. Die ruiker hoort bij 
het loofhuttenfeest. Daarbij 
worden takken gebruikt, 
die ook gebruikt worden 
bij de bouw van de loof-
hut. In Duitsland werd, met 
name in het verleden, de 
mirte gebruikt in bruids-
boeketten. Een bruidsboe-
ket zonder mirte was niet 
compleet. Dat vind je in 
de Bijbel niet rechtstreeks, 
maar het loofhuttenfeest 
spreekt wel over de brui-
loft. Het zogenaamde 1000-
jarig rijk is niet anders dan 
de bruiloft des Lams. De 
mirte heeft dus wel degelijk 
met de bruiloft te maken. 
"Mirte" is in het Hebreeuws 
"hadas". Als het een meisje 
is, wordt het "Hadassah" en 
dat is Esther. (Esther 2 : 7) 
Koningin Esther, de bruid, 
heette "Mirte". Haar naam 
werd daarna Esther. Dat 
betekent "ik verberg mij". 
Als bruid was zij een beeld 
van het gelovig overblijf-
sel van Israël, maar ze zou 
Esther worden. Ze zou zich 
verbergen. Dat spreekt over 
de tegenwoordige bede-
ling. De mirte wordt dus in 
verband gebracht met het 
Messiaanse rijk en met de 
bruiloft.



devertroostingIsraëlsniemandandersdandeHereJezusZelf.Eigenlijk
ishetHebreeuwsewoordvoor"trooster","nachem"of"nahum",eentitel
vandeMessias.Hijisdewerkelijketrooster.Goedewoorden,troostrijke
woordenenontfermingkomenvandeMessias.

Zacharia 1 : 14-16
14 En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, 

zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik ijver 
over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver.

15 En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die 
geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar 
zij hebben ten kwade geholpen.

16 Daarom zegt de HEERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem weder-
gekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd 
worden, spreekt de HEERE der heirscharen, en het richt-
snoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden.

HetisJeruzalem,namelijkSion.SionwijstaltijdnaardetroonvanDavid.
SionisdeberginJeruzalemwaardetroonvanDavidstond.Daaromwordt
denaamSiongebruiktvoorhetJeruzalemvanhetNieuweVerbond,waar
detronendesgerichtszullenstaanenwaarChristusopdetroonzalzit-
ten.Hetgaaterhieromofdathuisgebouwdzalworden.DeHeerzegt
datdit inderdaadgebeurenzal.De70 jarenzijnomendusookde tijd
vandetoorn.Dieheidenenhebbenhunlolgehad.Indetoekomstzaldat
weerzogebeuren.DathethuisvandeHeer inJeruzalemgebouwdzal
worden,betekentnietalleendatZijntempelletterlijkherbouwdzalwor-
den,maarookdathethuisIsraëlsdaaringebouwdzalworden.Israëlzal
hersteldwordeninhetland.Hetrichtsnoerwordtbijdebouwgebruikt.
Jeruzalemendetempelzullendusherbouwdworden.

Zacharia 1 : 17
17 Roep nog, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 

Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het 
goede; want de HEERE zal Sion nog troosten, en Hij zal 
Jeruzalem nog verkiezen.

Diteerstevisioenspreektinheelalgemenetermenoverhettoekomstige
herstelvanIsraëlendaarmeeoverdeoprichtingvanhetKoninkrijkvan
deMessiasoverIsraël.DeHeerederheirscharenisdeHeeredermenig-
ten.HijisHeervanallevolkeren,wantdeHeerisnieteenGodvanJoden
alleen,maarookvandeheidenen.(Romeinen3:29)

Met het uitspreiden van steden wordt de bouw of herbouw ervan
bedoeld. Het goede spreekt over alle dingen van het NieuweVerbond,
zoals genade en barmhartigheid. Het is wat de Heer zou geven, ook
aan Israël,wanneerhet totgeloofzoukomen. Jehovahzal troostenen
verkiezen. Troosten is een oudtestamentisch begrip dat altijd heeft te
makenmetdeMessias.Hetwoord"Trooster"iséénvandetitelsdieaan
debeloofdeChristuszoutoekomen.NadegeboortevandeHereJezusin
BethlehemwordtHijookaangeduidalsdeVertroostingIsraëls.(Lukas2:
25).DeTroostervanIsraëlisdeMessias.Troostenisbemoedigen,herstel-
len,ondersteuneneneventueelherbouwenofbekrachtigen.

Sion is een van de synoniemen voor Jeruzalem. De namen Sion en
JeruzalemwordensomsdoorelkaargebruiktindeBijbel.Tochishetniet
helemaal hetzelfde. Sion is het deel van Jeruzalem waar de troon van
David stond. Jeruzalem werd verondersteld op zeven bergen (heuvels)
gebouwdtezijn.Tweedaarvanzijnheelbekend,namelijkSionenMoria.
Op Sion stond het huis van de koning. Op Moria stond het huis des
Heeren, de tempel. Soms wordt over Jeruzalem gesproken door een
berg aan te duiden. Men noemt een deel voor het geheel. Dan wordt
nooitgekozenvoorMoria,maaraltijdvoorSion.Hetduidtdanaltijdop
hetJeruzalemwaarindetroonvanDavidstaat.AnderswordtSionniet
genoemd.Begrippenals"dedochterSions"en"deZionistischeverwach-
ting"houdenverbandmetdekomstvandeMessias,deZoneDavidsdie
zouzittenopdetroonvanDavidinJeruzalem.Omdathetspeciaalgaat
omdatJeruzalemwaardietroonstaatenwaardeChristuszalregeren,
wordtdatJeruzalemaangeduidmetdenaamvandezeberg,waaropde
troonstondenmisschienookzalstaan.AlsSionwordtuitgespreid,kom
jebijJeruzalem,maaralsJeruzalemwordtuitgebreid,komjeterechtbij
heel Israël. In Openbaring 21 : 10 is Jeruzalem de gehele schepping. De
plaats van de troon, de positie die de koning inneemt, heet Sion. Hier
wordtverwezennaarhetMessiaanserijkenwewetendusmeteenwan-
neerdezeprofetievervuldwordt.

Hetwoordje"nog"suggereertdatditallesvoordetweedekeergebeurt.
De eerste keer dat Israël gebouwd en getroost werd, was bij de uit-
tochtuitEgypteen/ofbijdeoprichtingvandedynastievanDavid,het
Davidische koningshuis. Israël werd in het verleden ooit verkozen. Dat
heeftalles temakenmetdeuittochtuitEgypte.DeHeerzegthierdat
Hijhetalsnogzaldoen.HijzalSionalsnogtroostenenJeruzalemalsnog
verkiezen, namelijk in tweede instantie. De eerste keer was onder het
OudeVerbond, hetgeen van meet af aan een tijdelijke zaak was. In de
toekomstzalhetzijnonderhetNieuweVerbond.Aldiemirtenspreken
daarover. Die spreken over het loofhuttenfeest dat een type is van het
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Messiaanserijk.AldezedingenwijzennaardietoekomstvanIsraël.De
laatstewoordenvanditeerstevisioenzijnvergelijkbaarmet:

Zacharia 2 : 12
12 Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige 

land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

De Heer zal Jeruzalem alsnog, in tweede instantie, verkiezen. De ver-
kiezingvanJeruzalemisniethetzelfdealsdeverkiezingvandekerk.Er
zijnnogsteedsveelmensendiegelovendataldieprofetieënoverIsraël
vervuldwerdenofwordenindekerkofindegemeente.Zijzeggendat
deprofetieënoverhetNieuweVerbondenhetherstelvanIsraëlvervuld
zijnopdepinksterdag,bijdeoprichtingvandekerk.Datiseenwatincon-
sequenteredenering,wantevenlaterblijktdandatAbrahamookallid
wasvandekerk.Abrahamleefdeechtervóórdepinksterdag.Alserstaat
datdeHeerJeruzalemnogzalverkiezen,gaathetindeeersteplaatsover
datzelfdeJeruzalem."Mijnstedenzullenalsnoggebouwdworden"slaat
letterlijkopdiezelfdesteden.Datneemtnietwegdaterookeendiepere,
geestelijkewaarheidinzit.Hetgaaterjuistomdatdeherbouwvande
tempelindedagenvanZachariaendeherbouwvanJeruzalemdaarna,
deaanleidingisvoordezeprofetieënovereenherstelvanIsraëlenzelfs
vandetempel,indetoekomst.Daaropwordtgezinspeeldindezekorte
visioenendieelkaaropvolgen.

Hettweedevisioen

Zacharia 1 : 18
18 En ik hief mijn ogen op, en zag; en ziet, er waren vier 

hoornen.

Er staat niet bij waar die hoornen aan zaten. Dikwijls wordt meteen
gedacht aan de altaren die Israël kende, waar op de hoeken hoornen
zaten. Een altaar had vier hoeken en dus vier hoornen. Er staat echter
nietdatZachariaeenaltaarzag.Hijzagvierhoornen.Aanhetbrandof-
feraltaar zaten vier hoornen, naar de vier hoeken oftewel naar de vier
windrichtingen.Menspreektoverdevierhoekenderaarde.Hetwoord
"hoek"betekentinhetHebreeuws"eenbepaalderichting".Vierhoornen
opdehoekenvaneenaltaarstaanaltijdnaarvierwindrichtingen.Hetis
nietnodigomdezevierhoorneninverbandtebrengenmeteenaltaar,
wanthetisduidelijkdatdezevierhoornenwijzenoverdegeheleaarde.
Daarkomtbijdathetgetal4altijddiebetekenisheeft.Vier isdeaan-

duidingvandezevergankelijke,stoffelijke,oudewereld.Daaromzijner
vier windrichtingen.Vijf staat voor de geestelijke, onzienlijke, eeuwige
dingen.Devierhoornenwijzennaardevierhoekenderaardeenzeheb-
benietstemakenmetdevolkerenderaarde.

Zacharia 1 : 19
19 En ik zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn 

deze? En Hij zeide tot mij: Dat zijn de hoornen, welke 
Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.

Deze hoornen verstrooiden Juda, Israël en Jeruzalem. De hoornen zijn
devolkerenderaardevanallekanten,deheidenendieverantwoordelijk
zijnvoordeverstrooiingvanIsraël(naardemensgesproken).Deballing-
schapvanIsraëlwerdtotstandgebrachtviadevolkeren,viadekoningen
deraarde.Vierspreektoverdegeheleaardeenwijstinallerichtingen.In
Daniëliseenhoorndeuitbeeldingvankoningschap,eenkoninkrijkdan-
weleenkoning.Eenhoornisdeuitdrukkingvanmacht.Vierhoornenzijn
ófvierkoninkrijkenófhetzijnallekoninkrijkenderaarde.

Zacharia 1 : 19
19 ... Dat zijn de hoornen, welke Juda, Israël en Jeruzalem 

verstrooid hebben.

In -586 werd Jeruzalem verstrooid en verwoest. In -606 begon Juda,
het 2-stammenrijk, verstrooid te worden. Dit was het eerste jaar van
Nebukadnezar. In-722v.Chr.werdhet10-stammenrijkalverstrooid.De
naam Israël wordt in de Bijbel van oudsher meegegeven aan het 10-
stammenrijk.Bijafwezigheidvande10stammenwordtdenaamIsraël
weleenstoegepastopdeJoden,maarmeernietalswel.Israëlisnamelijk
een titeldie toekomtaandeeerstgeboreneuitdestammenvan Israël
endiebevindtzich temiddenvande 10stammen!Het2-stammenrijk
(deJoden),enniethet10-stammenrijk,werdafgesplitstvanIsraël.De10
stammenblijvenIsraëlende2stammensplitsenzichafonderRehabeam.
DetitelIsraëlgaatdusineersteinstantiemeemethet10-stammenrijk.
Het10-stammenrijkbegonverstrooidtewordenin-722.Datismeerdan
honderdjaarvóórdatdeJodenverstrooidwerden.

Erisnogeenverschil.DeverstrooiingvanJuda,het2-stammenrijk,ende
verwoestingvanJeruzalem,gebeurdenbeidedoorhetBabylonischerijk
vanNebukadnezar.Zarofsar=vorst=tsaar.Israël,het10-stammenrijk,
ginginballingschapnaarAssyrië.DatwasvóórdetijdvanNebukadnezar,

B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � �



diemetde10stammendanooknietstemakenhad.Het10-stammenrijk
isnogsteedsverstrooid.Deverstrooiingvanhet2-stammenrijkduurde
voorttotindedagenvanhetMedo-Perzischerijk.Zacharialeefdeinde
dagen van het Medo-Perzische rijk, zodat we al drie rijken hebben die
verantwoordelijkzijnvoordeverstrooiingvanJeruzalem,JudaenIsraël.
Als we het 10-stammenrijk meerekenen tot op vandaag, komt er het
Romeinserijkerooknogbij.Datzijnerdustochvier:

hetAssyrischewereldrijk: detienstammeninballingschap
hetBabylonischewereldrijk: detweestammeninballingschap
    enJeruzalemverwoest
hetMedo-Perzischerijk: (eendeelvan)Judakeerdeterug,
    maareenanderdeelvanIsraëlbleef
    inballingschap
hetRomeinserijk:  detienstammenzijnnogsteedsin
    ballingschap

Als je de naam Israël wilt toepassen op het 2-stammenrijk, houd ik er
tochvier.Ikkomaltijdaanvierofmeer:

hetBabylonischerijk: hetMedo-Perzischerijk
hetGriekserijk:  hetRomeinserijk

Zacharia 1 : 20
20 En de HEERE toonde mij vier smeden.

Ofhetsmedenwarenweetikniet,maardevertalersmoestennatuurlijk
watinvullen.Hetwoorddathiergebruiktwordtheefteenvrijalgemene
betekenis,zoietsalsambachtslui.Hetwordto.a.vertaaldmetsmid,tim-
merman,ploeger,graveerderenwerkman.Menvultwatinaandehand
van de contekst. Het zijn dus handwerkmannen die de hoornen zullen
bewerken.Zevertalenhethiermetsmeden,wantzegaanervanuitdat
deze hoornen staan voor de heidense koningen. Het ligt voor de hand
teveronderstellendatdezehoornenvan ijzerzijn.Waarze indeBijbel
genoemd worden en er gezegd wordt waarvan ze gemaakt zijn, zijn
zevan ijzer (ijzeren tandenof ijzerenhoornen).Het ishetHebreeuwse
woordkarasofcharasendatisonswoordkras.Hetbetekentgraveren,
zageniniets,metbeitelsofgutsenbewerkenofzelfsploegen(deaarde
bewerken).Hetishetvorm(model)gevenaandematerie.

Zacharia 1 : 21
21 Toen zeide ik: Wat komen die maken? En Hij sprak, zeg-

gende: Dat zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, 

zodat niemand zijn hoofd ophief; maar deze zijn geko-
men om die te verschrikken, om de hoornen der heide-
nen neder te werpen, welke den hoorn verheven hebben 
tegen het land van Juda, om dat te verstrooien.

De smeden zijn gekomen om de hoornen, de koningen der heidenen,
nedertewerpen.Debetekenisvandittweedevisioenisdatermachten
zullenkomendiedezeheidensemachtenofkoninkrijkenzullenvernede-
ren,opdatereeneindzoukomenaandeverstrooiingvanJuda.Zoalsde
hoornenstaanvoordewereldrijkeninhetalgemeen,staandieviersme-
denvooreenrijkdatdaarvoor indeplaatskomt.Aangezienzo’nsmid,
zo’n"charas",eenambachtsmanisdiegestaltegeeftaandematerie,een
formeerder,moethetnatuurlijkdeSchepperZelfzijn.HetisdeHeervan
IsraëldieerzorgvoorzaldragendatIsraëlterugverzameldzalwordenuit
deballingschap.Hijzaldekoningenderaardevernederen.

HetzijnvierhoornenomdatdeHereJezusonsaltijdinvierbelangrijke
hoedanighedenwordtvoorgesteld.DatgebeurtbijvoorbeeldinhetN.T.
indeevangeliën.Vierevangelistenbesprekenalleviereenverschillend
aspect van de persoon en het werk van de Here Jezus. Hij is zowel de
Koning van het Koninkrijk der hemelen (Matthéüs), de Dienstknecht
(Markus),deZoondesmensen(Lukas),alsGod(Johannes).Hoewelereen
tegenstellingistusseneenkoningeneendienstknecht,ishetallebeivan
toepassingopdeHeer.HijisdeKnechtdesHeerenenaandeanderekant
deKoningderkoningen.Watbijonseentegenstellingis,isdatbijHem
kennelijkniet.HijverenigtaldezefacetteninZichzelf.Diezelfdevierzien
weookindecherubs(=cherubim)inEzechiël1en10eninOpenbaring
4.Cherubszijnlevendewezensmetvierverschillendeaangezichten.Ze
hebbenvier"uiterlijken",vierverschillendehoedanighedennaarbuiten
toe. Ze zijn uitbeeldingen van de Here Jezus Christus, de Messias. De
vierhoornenwordenvernederd,verschriktofnedergeworpendoordeze
vier smeden. Die komen overeen met de vier cherubs uit Ezechiël 1 en
10, Openbaring en ik denk zelfs Exodus. Het zijn uitbeeldingen van de
vier hoedanigheden van de Here Jezus, op grond waarvan Hij de enige
rechtmatigeerfgenaamisvandetroon,nietalleenoverIsraël,maarover
allevolken,overdegeheleaarde.HijisdeKoningvanhetKoninkrijkder
hemelen.HijisGodsDienstknechtendaaromisHijDegeneaanwiede
aardewordtonderworpen.BovendienisHijdeMens,deZoondesmen-
sen,deenigerechtmatigeErfgenaamvanAdam.Ookopdiegrondwor-
denHemalledingenonderworpen.BovendienisHijGod.Hetbetekent
datalledingenaanHemzullenwordenonderworpen.Hierwordendus
viersmedengenoemd,terwijlheteromEéngaat.
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Devierhoornenbeeldenuiteindelijkookmaaréénwereldrijkuit,datzich
verspreidtoverdegeheleaarde.Hetishetrijkvandeallerlaatstehoorn
uitDaniël,hetrijkvanverenigdevolkerendatindetoekomstgeregeerd
zalwordenvanuitBabel.Hetgaathierdusomhet"rijkderheidenen"en
hetRijkvanChristus.Dezehoornenmogendansterkzijn,maarzezullen
vernederdofverschriktwordendoordeHereJezus.Datverklaartvervol-
genswaarominvers20en21nietmeergesprokenwordtoverIsraëlen
Jeruzalem,maaralleenoverJuda.Devierhoornenwordengenoemdin
verband met Jeruzalem, Israël en Juda. De vier smeden worden alleen
genoemdinverbandmetJuda,omdatzijdeHereJezusZelfvoorstellen.
Hij is de Leeuw uit de stam van Juda. Het herstel van Israël begint bij
Juda.Hierwordtgesprokenoverdeonderwerpingvanalleheidensevol-
keren.DatbegintmetdeverlossingvanJuda,het2-stammenrijk.

DevierhoornenhaddenzichverheventegenhetlandvanJuda,omdat
teverstrooien.Zewordenvernederd,wantzehaddenzichzelfverheven.
ZewordennedergeworpenopdatJudaterugverzameldzouworden.Voor
detijdgenotenvanZacharia isdateenlogischeconclusie. Indiedagen
ginghetjuistomdeterugkeeruitdeverstrooiing(=dediaspora,debal-
lingschap).Dithangtooksamenmetdetoestemmingdiemenkreegom
terugtekerennaarJeruzalemomdestadtebouwen.Daarnatradereen
vertraging op van zestien jaar, omdat het door toedoen van heidense
volkerennietmogelijkbleekhetwerkaandetempelvoorttezetten.In
hetbeginvandeprofetieënvanZachariawordterovergesprokendatdie
heidensevolkerendiemachtnietzullenhouden,maardatzijvernederd
zullenworden.HoewelzeindedagenvanZachariaenEzradebouwvan
detempeltegenhouden,zalerzekereentijdkomenwaarindieheidense
volkeren vernederd zullen worden. Israël zal dan verzameld worden en
detempelzalookweerherbouwdworden.Devierhoornenzijndehei-
denen; de vier smeden zijn Christus. De hoornen zullen teniet gedaan
wordenenplaatsmakenvoordeHoornderzaligheid.(Lukas1:69)

3. Zacharia 2

Hetderdevisioen

Zacharia 2 : 1-13
1 Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was 

een man, en in zijn hand was een meetsnoer.
2 En ik zeide: Waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij: Om 

Jeruzalem te meten; om te zien, hoe groot haar breedte, 
en hoe groot haar lengte wezen zal.

3 En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een 
andere Engel ging uit, hem tegemoet.

4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, 
zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, 
vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in 
het midden derzelve wezen zal.

5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur 
rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden 
van haar.

6 Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de 
HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier win-
den des hemels, spreekt de HEERE.

7 Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!
8 Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijk-

heid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die 
ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die 
raakt Zijn oogappel aan.

9 Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en 
zij zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult 
gijlieden weten, dat de HEERE der heirscharen mij gezon-
den heeft.

10 Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en 
Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE.

11 En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toege-
voegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik 
zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat de 
HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft.

12 Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige 
land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

13 Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want 
Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Dit is een wat uitgebreidere profetie die begint met een visioen, maar
danovergaatineenregelrechteprofetieoverdetoekomstvanIsraëlen
detoekomstvandeHeerinverbandmetIsraël.

Zacharia 2 : 1, 2
1 Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was 

een man, en in zijn hand was een meetsnoer.
2 En ik zeide: Waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij: Om 

Jeruzalem te meten; om te zien, hoe groot haar breedte, 
en hoe groot haar lengte wezen zal.

B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � �



De gedachte is dat er nog helemaal geen Jeruzalem is, maar dat het
gebouwd zal worden. Jeruzalem wordt uitgezet. Er wordt uitgemeten
waardatJeruzalemzoumoetenkomen.DatkomtovereenmetZacharia
1:17.HierinZacharia2wordtgezegddatJeruzalemgebouwdzalworden.
Hetmeetsnoerdientomhetbouwwerkvolgenshetgemaakteplanuit
tezetten. InOpenbaringwordt laterophetzelfdeverschijnsel terugge-
komen en dan wordt er een geestelijke toepassing aan gegeven. Daar
beginthetmetenvanJeruzalembijdetempel.Hetmetenheeftzowelte
makenmethetbouwenalsmethetgereedkomenvaneenbouwwerk.
Hetopmetengebeurtnamelijkookvoorhetbepalenvanheteigendoms-
recht.InOpenbaring11wordtdetempelnietgemetenopdathijgebouwd
zalworden,wanthijisal(compleet)gebouwd,maaromhemzotekun-
nen registreren. Jeruzalem wordt gemeten in verband met de bouw,
maarookinverbandmetheteigendomsrecht.Eenvandeproblemenin
dedagenvanZachariawasvanwiedestadwasenwieerzeggenschap
overhad.KoresdePerszeidatzedetempelmochtenherbouwen,maar
daarkwamnietsvanterechtomdatanderendatbestreden.Enigejaren
verdergeeftDariusIHistaspesopnieuwtoestemmingaandeJodenom
de tempel te bouwen. De tempelbouw en de toestemming daarvoor
gevendanaanleidingvooreenprofetieoverdeherbouwvanJeruzalem.
Jeruzalemzalgemetenwordenengebouwd,wantdatwasindedagen
vanZacharianognietgebeurd.

UitdeboekenEzraenNehémiablijktdatweldegelijkdelenvanJeruzalem
gebouwdwerden,maarhetbouwenvanhuizenisniethetzelfdealshet
bouwen van een stad. Een stad wordt gebouwd door het bouwen van
een muur met poorten. Er hoeven niet eens huizen te zijn. Als er een
muurstaatmeteenpoorterin,danhebjeeenstad.Alseralleenmaar
huizenstaan,hebjegeenstad,maareendorp.ToenNehémiatoestem-
ming kreeg om Jeruzalem te bouwen, stonden er wel huizen, maar de
poortenendemuurwarenerniet.InNehémia1-3wordtnietverteldover
deherbouwvandehuizenvanJeruzalem,maaroverdeherbouwvande
stadendusvandemuurmetzijntwaalfpoorten.Daargaathethierook
om.Hierisdestadnognietherbouwd.Erwordtalleengebouwdaande
tempel.Tochwordtergezegddat Jeruzalemgebouwdzalworden.Dat
zou enige jaren later ook inderdaad gebeuren. Deze profetie gaat daar
verbovenuitenspreektoverdagendiezelfsnunogtoekomstzijn.

Jeruzalem zal gebouwd worden, maar Jeruzalem is nog niet eens ver-
woest.InZacharia14staatdatJeruzalemnogverwoestzalwordeninde
toekomst.DatwerdgezegdopeentijdstipdatJeruzalemnognieteens
gebouwdwas.ToenwerdgezegddatJeruzalemverwoestzouwordenen
daarnazouhetalsnoggebouwdworden,intweedeinstantie.

Hetmeetsnoerverondersteltdatereenplangemaaktis.Zoishetook.
Alle dingen in verband met het herstel van Israël, de herbouw van de
tempel en de herbouw van Jeruzalem, gebeuren volgens het plan dat
Godnietalleengemaaktheeft,maarzelfsookvantevorenheeftgepu-
bliceerd.Wij zouden niet weten dat het in Gods plan past, als Hij dat
plannieteerstbekendgemaakthad.Hierwordtgemetenopdatallesin
overeenstemmingzouzijnmethetgemaaktebestek.

Zacharia 2 : 3, 4
3 En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een 

andere Engel ging uit, hem tegemoet.
4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, 

zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, 
vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in 
het midden derzelve wezen zal.

Zacharia was nog niet zo oud. Het eigenaardige is dat die mededeling
nietdirectdoordeEngelwordtgedaan.DeEngelverteltheteerstaan
eenandereengel,dieopdrachtkrijgthetaanZachariatevertellen.Het
gaatviaeenomweg.Datkanbetekenendatdezeprofetieënnietonmid-
dellijkvervuldzullenworden,maarmeteenomweg,nadatereersteen
Engel gekomen is bijvoorbeeld. Die Engel zou dan de Heer Zelf zijn, bij
Zijneerstekomst.WijwetendatdeuiteindelijkeherbouwvanJeruzalem
nogtoekomstzouzijn.DatJeruzalemdorpsgewijzebewoondzalworden,
betekentnietdatJeruzalemonderverdeeldisindorpen,maardathetals
dorpwordtbewoond:wijd.Hetkenmerkvaneenstad isdatdehuizen
boven op elkaar staan. Jeruzalem is nog nooit dorpsgewijze bewoond.
ToenJeruzalemherbouwdwerdindedagenvanEzraen(later)Nehémia,
werd het gebouwd als stad. De huizen stonden op elkaar met smalle
straatjesertussen.Jeruzalemwerddusnietalsdorpbewoond,maarals
stad.Datbetekentdatdezeprofetienognietvervuldis.

DeherbouwindedagenvanNehémiawasuitdrukkelijkdeherbouwvan
destadmetdemuureromheen.WijwetenuitdeprofetieënvanEzechiël
datIsraël,endaarmeeookJeruzalem,nietherbouwdzalwordenalsstad
met een muur er om heen, maar zonder enige verdedigingswerken en
zelfszonderleger.Indiedagenzaldeoorlognietmeergeleerdworden.
(Jesaja 2 : 4) Er is bovendien geen scheiding der volkeren meer, omdat
zeallegeregeerdwordendoorEénenDezelfdeKoning.Datisnognooit
gebeurd,maardatzalgebeuren in "de 1000 jaren".Datgebeurt inhet
herstelvanJeruzalemnaoftergelegenheidvandekomstvanChristus.
Ik spreek nu over de 33 jaren die passeren tussen de wederkomst van
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ChristusopdeOlijfbergaanIsraëlvolgensZacharia14enhetbeginvan
de1000jaren.Ookinde1000jarenzelfwordtJeruzalemdorpsgewijze
bewoond;nietalsstadmetverdedigingswerken,maarvrijenopen"van-
wegedeveelheiddermensenenderbeesten,dieinhetmiddenderzelve
wezen zal". (vers 4) Het wordt een agrarische gemeenschap, maar het
heetJeruzalem.UitdebeschrijvinginEzechiëloverdeverdelingvanhet
landonderdestammenvanIsraël,blijktdatJeruzalemookvelemalen
groter zal zijn dan nu. Het is een heel groot stuk land. Als daar geen
miljoenenmensenhoeven tewonen,kanhetbestopdewijzevanhet
plattelandbewoondworden.Dankanhetlandzoverdeeldwordendat
elkgezinofelkefamiliezijneigenplaats,boerderijoflandgoedheeft.Dit
is nog nooit gebeurd en dus nog steeds toekomst. In die tijd zullen er
mensenendierenwoneninJeruzalem,maarJeruzalemzalerdanheel
andersuitziendanhetJeruzalemdatuitdegeschiedenisgekendwordt,
wantJeruzalemzalopdewijzevaneendorpbewoondworden.(vers4)

Zacharia 2 : 5
5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur 

rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden 
van haar.

Er wordt geen muur gebouwd om Jeruzalem, want de muur om
Jeruzalem is de Heer, Jehovah Zelf. De Heer zal de bescherming van
Jeruzalemzijn,maarHijzalookinhetmiddenvanhaarwonen.Hijishet
BeginenhetEinde,maarHijisookhetBinnensteenhetBuitenste.Hijis
inhetcentrumenHijishunbeschermingrondom.IndedagenvanIsraël
indewoestijnwasdeHeerookalsvuurinhetmiddenvanhen.‘sNachts
was de wolkkolom een vuurkolom. Er kan dus ook wel letterlijk een
vurigemuurrondomzijn.Hetgaatechteromhetprincipedatergeen
muur met mensenhanden gebouwd wordt, maar dat de Heer Zelf de
ommuringendusdebeschermingvanJeruzalemis.Ditisinhetverleden
nognooitvervuld.Jeruzalemheeftnogsteedsmurenomdestad.Vuuris
eentypevandeGeest.Jekuntdusookzeggendatzijviadegeestelijke
dingen, via de geesten, beschermd zullen worden. Hoewel het naar de
mensgesprokennietzowas,bleekerindepraktijkeenmuurvangeesten
(engelen)omdestadtezijn.

Zacharia 2 : 6
6 Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de 

HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier win-
den des hemels, spreekt de HEERE.

"Hui" wordt gebruikt om hen op te jagen. Israël wordt opgeroepen te

vluchten. Israël was verstrooid in Babel en omgeving en zou daaruit
moetenterugkeren.DeBabylonischeballingschapwasovergegaaninde
Medo-Perzischeballingschap,omdatdeMedenenPerzenBabelveroverd
hadden.Hetwasdezelfdeballingschap.

Zacharia 2 : 7
7 Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!

De dochter Sions (vers 10) zou moeten weggaan uit Babel en afscheid
nemen van de dochter van Babel. De dochter Sions is het volk Israël,
datgeregeerdzoumoetenwordenvanaf(deberg)Sion.Dedochtervan
Babel is het volk van Babel, geregeerd vanuit Babel. Die twee zouden
weervanelkaarmoetenscheiden.Vers6isechtereenvreemdverstus-
sendoor.DeJodenwarennaarhetoostengegaan,naarBabel,ennustaat
erdatzeuithetnoorderlandmoetenvluchten.DeHeerzegtdatditzo
is,omdatHijhennaardevierwindendeshemelsheeftuitgebreid.Datis
nogsterker.Zezijninballingschapinhetoosten;zemoetenterugkeren
uithetnoorden;enalsverklaringzegtdeHeerdatzeoveralzijn:inhet
oosten,inhetnoorden,inhetzuideneninhetwesten.Daarnagaathet
invers7weerverderoverBabel.Alsvers6erniettussenstond,zouhet
nietgemistworden.Hetstaaterechterwelenvers6iszelfsbepalend
voordetoepassingvandezeprofetie.HetterugkerenuitBabelgebeurde
letterlijkindiedagen.Terugkerenuithetnoorderlandwasechtermoei-
lijk,omdatzedaarheentoennietwarenverdrevenenzekernietnaarde
vierwindrichtingen.Datbetekentdatdezeprofetieoverdeterugkeeruit
deverstrooiingomJeruzalemdorpsgewijzetebewonen(zondermuur),
inhetverledennietvervuldkanzijn.Hijkanpasvervuldwordennadat
hetvolkeerstverstrooid isonderallevolken.Dat isdesituatie inonze
dagen.

Zemoetenspeciaalvanuithetnoordenvluchten.Wieopeenatlaseen
rechtelijntrektvanuitJeruzalemnaarhetnoorden,weetprecieswathet
noorderlandis.OpdezelfdelengtegraadalsJeruzalemligtMoskou.Het
noorderlandisdusiniedergevalRusland.Datishettrouwensveelvaker
indeBijbel.InJoël2:20gaathetover"dienvanhetnoorden".Datiseen
legermachtdieJeruzalemenzelfsheelPalestinazalverwoesten.Bijeen
vergelijkvandeprofetievanJoëlmetEzechiël38en39(38:6,15;39:2)
blijktdat"dezijdenvanhetnoorden"genoemdwordeninverbandmet
denamenRos(Rus,hoofd),Mesech(Moskou)enTubal(Tobolsk).Datzal
in de toekomst de grote vijand van Israël zijn.Tegelijk is het de plaats
waar tot voor kort het merendeel van de Joden (wereldwijd) woonde.
Misschien is dat nu niet meer zo omdat vele Russische Joden de com-
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munistische landen verlaten hebben en inmiddels in Palestina wonen.
Datzijnertrouwensooknietzoveel.TotvoorkortwoondeninNewYork
almeerJodendanindeJoodsestaat.Hetisduswatoverdrevenomte
sprekenoverhetJodendomendaarbijtedenkenaandestaatIsraël.Het
merendeelvandeJodenisdanooknietZionistisch.Zezullennietonsym-
pathiekstaantegenoverhetideevaneenJoodsestaat,maardaaromzijn
zenognietechtZionistisch.Alszedatechtzoudenzijn,emigreerdenze
welnaarPalestina!

RuslandwordtuitdrukkelijkgenoemdinEzechiël38en39.Hetzijntwee
hoofdstukken omdat twee keer bijna hetzelfde gebeurt; een keer in de
tweede helft van de 70-ste week van Daniël en een keer na jaren van
vele geslachten. (Joël 2 : 2) Na de 1000 jaren zullen ze weer optrekken
tegenSion(Jeruzalem),tegendeHereJezusChristusdiedaarnogsteeds
regeert.Ookdanzullenzeverslagenworden.Beidekerenwordenapart
vermeldinEzechiël38en39.Alserverdernietsbijstaat,duidt"hetnoor-
den"dusaltijdopRusland,iniedergevalalshetoverdetoekomstgaat.
Dezeuitdrukkingwerdinhetverledenwel toegepastophetAssyrische
rijk, maar via de profetie over Assyrië uit het verleden gaat de profetie
verderovereenander,nognoordelijkerrijkuitdetoekomst:deRussen.Als
hierstaatdatzemoetenvluchtenuithetnoorderland,betekenthetdat
zemetnamevanuitRuslandzullenteruggebrachtworden.Deterugver-
zamelingvanIsraëldoordeHeer,gebeurtnadatdiezelfdevolkerenuithet
noordeneerstdeongelovigeJoodsestaatvernietigdhebben.(Zacharia14)
Jeruzalem zal verwoest en dorpsgewijze herbouwd worden. Pas daarna
moeten ze vluchten uit het noorderland. Nadat de Russen verslagen
zijn,zullendeJodenkunnenvluchtenuitdatzelfdeRusland.Hetlijktmij
duidelijkdatdaareensamenhanginzit.DaarnastaaterinZacharia2:7
datSionzoumoetenontkomenuitBabel.Daarmeezijnpreciesdetwee
grote machten uit de eindtijd genoemd. Rusland en Babel zijn de twee
machtendiedaneenbelangrijkerolspelen.Ruslandeerst,omdatdatde
grotevijandvanIsraëlis.Ruslandzalverslagenwordenaanheteindevan
de70-steweek.Het isheteerstevolkdat(dan)opdebergenvanIsraël
verslagenwordt.Babelzie zijlijn 6krijgtdaarnademachtpasgoedinhan-
dendoordatdeRussendanweinigmeertevertellenhebben.Datishet
hersteldeGriekserijk,beheerstvanuithethersteldeBabylon.

Rusland en de Arabische wereld zijn dus de twee grote vijanden van
Israël in de toekomst. Eerst zal Rusland proberen de Joodse staat te
vernietigen. Dat lukt hen, maar vervolgens worden ook de Russen ver-
slageninverbandmetdewederkomstvanChristus.33jaarlaterzalook
Babelverslagenworden.HetiseigenlijkeenstrijdtussenRuslandende
Arabischewereld,diezichoverhethoofdvande Joodsenatieafspeelt.

Israël zal een verbond hebben met de Arabische wereld. Als de Russen
Israëlaanvallen,blijktdatverbondmetdeArabischewereldnietsmeer
waardtezijn. InDaniël9:26,27staatdat"develen"eenverbond(van
eenweek)zoudenhebbenmeteenvorstdiekomenzal.Dievorst isde
koningvanBabel.Inhetmiddenvandeweekzalhetverbondverbroken
worden,omdatdeRussenIsraëlaanvallen.DeinvloedvandeArabieren
wordthennatuurlijktegroot.Na3,5jaarvredewordtdeJoodsestaatdus
doordeRussenvernietigd,maardaarnakrijg jeeenbekeerd Israëlmet
alsgrootstevijandBabel.

Zacharia 2 : 8
8 Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijk-

heid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die 
ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die 
raakt Zijn oogappel aan.

De Heer zegt dat Hij zal gaan tot de heidenen die Israël beroofd heb-
ben.Hijzalwraaknemen.Datgebeurtindedagdestoorns,maarIsraël
is reeds bekeerd. Het zijn nog wel dagen van grote verdrukking, maar
nietmeervoorIsraël!DeoogappeldesHeereniseengelovigvolk,datde
NaamdesHeerenheeftaangeroepen!Hetzelfdegeldtvoor:

Psalm 122 : 6
6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, 

die u beminnen.

HetgaathiernietoverJeruzaleminonzedagen,maaroverhetJeruzalem
dat dorpsgewijze bewoond wordt, waarvan de Here de muur en waar
destoelen(tronen)desgerichtsgezetzijn.(Psalm122:5)DeHereJezus
Christus zal richten. Het is een bekeerd en herbouwd Jeruzalem onder
leidingvanChristusZelf.Voordát Jeruzalemwordtgebedgevraagden
datwordtuiteraardverhoord.DatJeruzalem,datIsraël,isGodsoogappel.
EenongelovigeJoodsenatiewordtindeBijbelechtnietbeschrevenals
Godsoogappel.DeHeerzegtzelfs tegenJeremianietvoordeJodente
bidden.(Jeremia7:16,11:14,14:11)InZacharia2:8wordtechterzegen
aangekondigd.Verder inhetboekwordtnogwelovervloekenoordeel
gesproken,maardealgemenestrekkingvanZacharia isdebeloftevan
herstelnadatdeoordelenoverIsraël(Juda)gekomenzijn.DeHeerzalde
gevangenisvanIsraëlwendenenHijzalZichkerentegendieheidenen,
maaralleenalsIsraëltotgeloofgekomenisenweerGodsoogappelis.
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Zijlijn  6

Babel wordt her-
bouwd. We hebben er jaren-
lang niets van gelezen. Nu 
stond er in de krant weer 
een artikeltje, inclusief de 
verwijzing naar Alexander 
de Grote, het Griekse rijk en 
de Griekse cultuur. Hoewel 
deze Griekse cultuur er 
maar heel kort is geweest, 
heeft zij een belangrijke 
invloed op het tegenwoor-
dige herstel van Babel. Het 
is opmerkelijk genoeg, 
maar in verband met de 
Bijbel vanzelfsprekend. 
Babel zal in de toekomst 
de hoofdstad zijn van de 
voortzetting van het voor-
malige Griekse wereldrijk 
van Alexander de Grote. 
Alexander heeft toch een 
sleutelrol in dat verhaal, 
hoewel hij maar heel kort 
geleefd heeft en maar heel 
kort iets gedaan heeft aan 
de herbouw van Babel. Hij 
stierf omdat het de tijd nog 
niet was voor de herbouw 
van Babel. Hij moest er dus 
afblijven. Eigenlijk vind 
ik het nog wel een beetje 
vroeg voor de herbouw 
van Babel, maar misschien 
heb ik mij verrekend.



Zacharia 2 : 9
9 Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en 

zij zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult 
gijlieden weten, dat de HEERE der heirscharen mij gezon-
den heeft.

Degenendieeerstonderdruktwerdendoordezeheidensevolkeren,zul-
len daarna deze zelfde volkeren beroven. Knechten zijn onderworpen.
Israëlwasdienstbaargemaaktaandeheidenen inhetnoorderland,of
inBabel,maardeHeerzegtdatHijtussenbeidezalkomen.Zijnhandzal
hetveranderen.BabelzaldoorIsraëlberoofdofoverwonnenworden.Dat
staatindeprofetieëneninOpenbaring.DatgeldtookvoordeRussen,die
totbuitzullenwordenvanIsraël.(Ezechiël39)

Zacharia 2 : 10
10 Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en 

Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE.

DochterSionsisaltijddeaanduidingvaneenbekeerdIsraël.Hetisniet
dieoudevrouwuithetverleden,maardedochter.Ze iswedergeboren.
HetiseenwedergeborenJoodsenatie.Eenzooniseenerfgenaam.Een
dochterisduseenerfgename.SionspreektoverdetroonvanDavid.De
dochterSionsishetIsraëldatzalgeplaatstwordenonderdeheerschap-
pijvandeZoonvanDavid:Christus.DatdeHeerinhetmiddenvanIsraël
zalwonen,hoortbijdebeloftenvanhetNieuweVerbond.Devrouwzal
deManomvangen.Datishetzelfde.DeHeerzalinhunmiddenwonen,
opSion,debergZijnerheiligheid,debergwaarZijntroonstaat.

Zacharia 2 : 11
11 En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toege-

voegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik 
zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat de 
HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft.

IsraëlisheteerstevolkdatmetdeHeerzalwordenverbonden.Daarna
zullen ook vele heidenen daaraan toegevoegd worden. Israël zal deel
uitmakenvanhetKoninkrijkvanChristus,maardaarnazullenookvele
heidenendaardeelvanuitmaken.Erzullenookveelheidenennietwor-
den toegevoegd.Zij zullen indegroteverdrukkingomkomenonderde
toornvandezeKoning.

Deze vele heidenen zullen "ammi" zijn. (Mijn volk, Hoséa 1, 2) In vers 9
stond ook al dat de Heere der heirscharen "Mij" gezonden heeft. Die
"Mij" iseigenlijkdeHeerederheirscharenZelf,maarals jeverschilwilt
zien,danisdie"Mij"deZoon(erfgenaam)vanDavid:JezusvanNazareth.
Hij isgezondendoordeHeerderheirscharen. InwezenisHijDezelfde,
maarinhetverledenisdie"Mij"aleensnaarIsraël(deJoden)gekomen.
ToenwildenzenietgelovendatHijgezondenwasdoordeHeerderheir-
scharen.Daaromwordtnumetnadrukgezegddatzebijdewederkomst
van Christus wel zullen geloven. In Zacharia staan meer verwijzingen
naar de eerste komst van Christus, waarbij de Joden in ongeloof ble-
ven.InZacharia12:10staatbijvoorbeelddatIsraël(deJoden!)Hemzal
aanschouwen,Diezijdoorstokenheeft.BijdeeerstekomstvanChristus
hebbenzijHemverworpen.ZegeloofdennietdatHijdoorGodgezonden
was.InverbandmetZijnwederkomstzullenzijechterwetenenerken-
nendatdeHeerederheirscharen"Mij"tothengezondenheeft.

Zacharia 2 : 12
12 Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige 

land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

"Zijndeel" isZijnerfdeel.Merkopdater letterlijkoverhetheilige land
gesprokenwordt.JehovahzalJehuda(Juda)ervenalsZijnerfdeelinhet
heiligeland.Hetgaatuitdrukkelijkovereendefinitieveterugkeeruitde
ballingschaponderdeheerschappijvanChristus. "Nog"wilzeggendat
hetintweedeinstantiegebeurtendatheteenherhalingisvanwatin
hetverledengebeurde.GodkooseensIsraëlenGodkooseensJeruzalem.
IndetoekomstzalHijdatnogeenkeerdoen.

Zacharia 2 : 13
13 Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want 

Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Ikvindditeenprachtigeuitspraak.Wanneerverteldwordtovereenher-
stelvanIsraëlindetoekomst,komterineens"allerleivlees"inopstand.
Allevleesmoetechterzwijgen,wantdeHeereheeftditgesproken.Het
heeft geen zin om te zeggen dat dit niet gaat gebeuren. Het gaat wel
gebeuren,namelijkdoordeHeerZelf,wantHijisontwaaktuitZijnhei-
ligewoning.HoewelIsraëlzalontwaken,staatdaternietbij.DeHeeris
ontwaakt!DatbetekentdatdeHeerslaaptvoordietijd.Slaapiseentij-
delijkeonderbrekingvandecommunicatie."Eenogenblikgedulda.u.b."
Dezenderslaapt,erkomtgeenboodschap.VandeHeerstaatdatHijzou
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slapen.In536vooronzejaartellingkreegIsraëltoestemmingomdetem-
peltebouwen,maarhetduurdenogeenpaarjaarvoordatbekrachtigd
werd.WaarwasdeHeer inde tussentijd?Hijsliep.Datuitblijvenstaat
typologischinverbandmetdetijdwaarinwij leven,detegenwoordige
bedelingvanhetuitblijvenvandebekeringenhetherstelvanIsraël.Het
iseentijdwaarindeHeerZijnaangezichtvoor Israëlverbergt.Datkan
heelgoedomschrevenwordenals"Hijslaapt".

Hetwordtslaapgenoemd,maardanwelinverbandmetIsraël.Slaapis,
netzoalsdood,deonderbrekingvancommunicatie.Beidebegrippenzijn
relatief.Jekuntaltijdvragen:"Doodvoorwie?","Slaapinrelatietotwie?"
DeHeerslaaptinZijnrelatietotIsraël.Nuzit,bidtenbemiddeltHijinZijn
relatietotdeGemeente.DezeperiodewaarindeHeerslaaptinZijnheilige
woning,isdieperiodewaaroverdebriefaandeHebreeënzouitgebreid
spreekt.DeHeerisnamelijkbinnengegaaninhetwareheiligdom,inde
hemelzelf.DaarverbergtHijZich.DaarheeftHijZichteruggetrokkenom
indetoekomstweeroptestaanofteontwaken(Zacharia2:13),wantHij
isDegenedieZichJeruzalemnogzalverkiezenenHijzalJudaerven.Niet
Israël,maardeHeerzalkiezenenerven.HijzalZijnhandopheffen.(vers
9)HijzalIsraëlterugverzamelenuitdeballingschapenheninhetland
brengen. Daarover spreekt het volgende hoofdstuk. Zacharia 3 spreekt
namelijk over hetzelfde onderwerp als de Hebreeënbrief: Christus, de
HogepriesternaardeordeningvanMelchizédek.

4. Zacharia 3

Hetvierdevisioen

Zacharia 3 : 1-10
1 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande 

voor het aangezicht van den Engel des HEEREN; en de 
satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.

2 Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u, 
gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; 
is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?

3 Josua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het 
aangezicht des Engels stond.

4 Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn 
aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen 
van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw 
ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wissel-
klederen aandoen.

5 Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten. 
En zij zetten dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij togen 
hem klederen aan; en de Engel des HEEREN stond daarbij.

6 Toen betuigde de Engel des HEEREN Josua, zeggende:
7 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn 

wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult 
waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook 
Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven 
onder dezen, die [hier] staan.

8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die 
voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; 
want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen.

9 Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb 
voor het aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen 
zeven ogen wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel graveren, 
spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerech-
tigheid dezes lands op een dag wegnemen.

10 Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult 
gijlieden een ieder zijn naaste nodigen tot onder den 
wijnstok en tot onder den vijgeboom.

Inditvisioenisslechtssprakevandehogepriestervandiedagen,onder
denaamJosua.Diewordtgezieninhetvisioenenhetisdeaanleiding
voor een profetie over de Here Jezus Christus, de Spruite, Mijn Knecht
(vers8). "DaarnatoondeHijmij Josua,denhogepriester, ..."Wijkennen
Jozua,deopvolgervanMozes.JozuawasuitdestamEfraïm.(Numeri13:
16)HijbrachthetvolkIsraëluitdewoestijninKanaän.Hijwasdeleider
vanhetvolkbijdeveroveringvanhetland.Jozuaisindiegeschiedenisde
mandiedebeloftenaanIsraëlvervult.Hijisinelkgevaleentypevande
HereJezus,wantdeDieisdevervullervandebeloftendieHijalsJehovah
aanIsraëlheeftgedaan.Jozua=Jehoshua=Jehovahisredding.Jehovah
zalredden=Jezus.WekennendrieGriekseverbasteringenvandenaam
Jehoshua:Jozua,JasonenJezus.

Jozua, de zoon van Nun in het boek Jozua, is de man die Israël in het
beloofde land bracht. In Zacharia komt Israël opnieuw in het beloofde
land.NukomthetvolknietuitEgypte,maaruitdeBabylonische,danwel
Medo-Perzischeballingschap.Ooknu isersprakevaneenmanmetde
naamJosua.DezeJosuaisechterhogepriester.OokhierinZachariagaat
hetomtweemannendieleidsliedenzijnvanIsraël,datterugkeerdeuit
deballingschap:ZerubbabelenJosua.Zerubbabelwordtookgenoemdin
hetgeslachtsregistervandeHereJezus.Hijwasinzijndagendeerfge-
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naamvandetroonvanDavid.HetgeslachtsregisterdatbijAdambegint
enlooptviaNoach,Abraham,Izak,JakobenJudanaarDavid,wordtvoort-
gezet met de erfgenamen van de troon van David tot aan de balling-
schap.DaarnablijktdielijnverdertegaanmetdezeZerubbabel,diedus
devorstis.Dathijvorstis,betekentnietdathijkoningis,maarweldathij
deerfgenaamisvandetroon.Hijisnooitdaadwerkelijkkoninggeweest,
maarinzijndagenwashijderechthebberopdetroon.Datbetekentdat
JozefenMaria(beiden)vanhemafstammen.

ErbestondnadeballingschapgeentroonvanDavidmeer,maardetitel
werdtochvererfd.ViaSealthiëlenZerubbabelwerddietiteluiteindelijk
geërfddoorJozef.EigenlijkerfdeMariadietitel,maareenvrouwmocht
nooitopdetroon.Zemochtwelerven.Devrouwspeeltweleenrolinhet
erfrecht,ookinhetrechtopdetroon,maarzelfmagzenietopdetroon.
Theoretisch ishaarvaderdekoning.Zijmagde troonnieterven,maar
haarzoonweerwel.Devrouwkomtduswelvoorindelijnvanerfopvol-
ging,hoewelzenooitzelfopdetroonmochtzitten.Mariaerfdederech-
tenopdetroon.Diekwamendusofficieelviahaarterechtbijhaarman
Jozef.DetroonsrechtenvandeHereJezuskwamendusminofmeervan
Jozef.De lijnvanerfrechtvande troongingechternietvia Jozef,maar
viaMaria.Daaromwordt inMatthéüsweliswaar Jozefgenoemd,maar
erstaatuitdrukkelijk:Jozef,demanvanMaria.Zowordtonsdaarverteld
opwelkewijzedietroonbijhemterechtkwam.

Deovervoeringisdewegvoeringofballingschap.Salathiëlisdezelfdeals
Sealthiël en Zorobabel als Zerubbabel. Zerubbabel was een tijdgenoot
van Zacharia. De erfgenaam van Jechonias, na de Babylonische bal-
lingschap,wasSealthiël.NetzoalsDaviddevoorloperwasvandeHere
Jezus,zowasZerubbabeldat indedagendirectnadeballingschap.Er
wasechternietalleeneenerfgenaamvandetroonvanDavid,maarer
wasookeenerfgenaamvanAäron.Erwarentweelijnenbelangrijkvoor
de erfopvolging: De lijn van het koningschap en de lijn van het hoge-
priesterschap.DekoningwasdeeerstgeboreneuitdestamvanJuda.De
hogepriesterwasdeeerstgeboreneuitdestamvanLevi.Directnadebal-
lingschapkomendietweelijnenuitbijZerubbabel,devorstuithethuis
vanJuda,enbijJosua,dehogepriester.(Haggaï1:1,14;2:3)

OnderhetOudeVerbondzijnhetinderdaadtweelijnendienauwkeurig
naastelkaargetrokkenworden.IndebriefaandeHebreeënstaatdatde
priestermoestzijnuitdestamvanLevi;dehogepriesteruithethuisvan
Aäron.(Hebreeën7:5,11)TegelijkertijdwordtvandeHeergezegddatHij
nietuitdestamvanLeviis,"wanthetisopenbaardatonzeHeeruitJuda
gesproten is". (Hebreeën7 : 14)DaarmeewordtgezegddatalsdeHeer

zoulevenonderhetOudeVerbond,Hijweliswaaraanspraakzoukunnen
makenopdetroonvanDavid,omdatHijderechtmatigeErfgenaamdaar-
vanis,maarHijzougeenHogepriesterkunnenzijnomdezelfdereden.
De erfgenaam van David is uit de stam van Juda en die kan dus geen
hogepriesterzijn.Datiseenbelangrijkezaak.Dehogepriesterisdegene
die verzoening doet voor de zonden des volks op de grote verzoendag.
AlsdeHereJezusonderhetOudeVerbondZijnKoningschapzouhebben
aanvaard,zouHijonzeVerlosserniethebbenkunnenzijn.Daartoezou
Hij namelijk hogepriesterlijk werk moeten doen, hetgeen volgens die-
zelfdewet,hetOudeVerbond,eenonmogelijkheidwas.Daartoemoest
mennietdewettigeerfgenaamzijnvanDavid,maarvanAäron.Dietwee
sluitenelkaaruit,wanthetzijntweeverschillendestammenvanIsraël.

In het O.T. worden steeds twee ambten, koning en hogepriester, naast
elkaargenoemd.Dezeambtenwarenindepraktijknietaltijdevennauw-
keurig van elkaar gescheiden. In de dagen van de Here Jezus werd de
machtoverdeJodennietuitgeoefenddooreenkoning,wantdiewaser
niet,maardoordehogepriester.AnnasenKajafashaddenhetmetelkaar
opeenakkoordjegegooid.Deeenwasdeschoonvadervandeander.De
hogepriesterwasofficieeldevoorzittervandeHogeRaadenomdater
geen koning was, waren zij de hoogsten. De hogepriester was toen de
hoogste ambtsdrager binnen het jodendom. Zodra men toch naar een
koningmoest,kwammenterechtbijHerodes,dekoningderJoden,maar
diewasgeenJood.Dankwamjedusbuitenhetjodendomterecht.Inde
praktijkwasdehogepriesterdusdikwijlsdefeitelijkemachthebberbin-
nenhetjodendom.Nadeballingschapisdataltijdzogeweest.

HetNieuweVerbondwasinhetO.T.beloofd.(Jeremia31:31;Hebreeën8
:8)DeaardigheidnuisdatonderhetNieuweVerbonddeambtenvan
koningenhogepriesterwordenverenigd.EénPersoonoefentdiebeide
ambtenuit.DezeKoningenHogepriesteronderhetNieuweVerbondis
deafstammelingvanDavidendusuithethuisvanJuda.Erisnamelijk
uitdrukkelijkgezegddatiemanduithetzaadvanDavidvooraltijdopde
troon zou zitten van een onwankelbaar koninkrijk. (2 Samuël 7 : 12, 13)
AlsHijdanbovendienHogepriesteris,trekkenwetweeconclusies,maar
hetiseigenlijkdezelfde:1.HijisnietuithethuisvanLevi,wantHijisuit
hethuisvanJuda.2.Hij isdusgeenhogepriesternaardeordeningvan
Aäron.HijisgeenPriesterkrachtenshetpriesterschapdatGodaanAäron
gegevenheeft,maarkrachtenseenandereorde.Datisookwatdebrief
aan de Hebreeën uitlegt. De Koning en Hogepriester van het Nieuwe
VerbondisermaarEén,omdeeenvoudigeredendatHijnietmeersterft.
OnderhetOudeVerbondwarenervelendiepriesterwerden,omdatzij
doordedoodverhinderdwerdenaltijdteblijven.(Hebreeën7:23)Velen
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werdenhogepriester.Zevolgdenelkaarop.VanChristusstaatdatHijeen
onvergankelijkPriesterschapheeft,omdatHijnietmeersterft.(Hebreeën
7:24)HijheeftdedoodachterZich.DaaromheefthetNieuweVerbond
maaréénHogepriester.HijisdeLaatste.HijisdeEnige.

Hetzelfde geldt voor het koningschap.Velen werden koning onder het
OudeVerbond,omdatzedoordedoodverhinderdwerdenaltijdteblij-
ven.OnderhetNieuweVerbondhebbenweéénKoningdieeeuwigleven
heeftontvangenendiedusnooitmeeropgevolgdwordt.Wehebbendus
éénKoningenéénHogepriester,maarHij isEénenDezelfde.Hij isdus
geenHogepriesternaardeordeningvanAärononderhetOudeVerbond,
maarkrachtenseenandereorde,namelijkdievanMelchizédek.Erstaat
trouwensdatHijHogepriesterisvanwegedekrachtvanonvergankelijk
leven.(Hebreeën7:16)Datisnietzovreemd.OokdatiseenPriesterschap
dat in het O.T. voorkomt, omdat we daar Melchizédek tegenkomen. De
HebreeënbriefargumenteertdannogdatMelchizédekereerderwasdan
Levi,(Hebreeën7:5-10)dathetPriesterschapvanMelchizédekdusouder
isdandatvanAäron,dathetHogepriesterschapvanChristusdushogeris,
omdathetouderisdandatvanAäron,endatdushetHogepriesterschap
vanhetNieuweVerbondhogerenbelangrijkerisdandatvanhetOude
Verbond.DatmoetjenueenJoodeensproberentevertellen.

Josua is dus de wettige hogepriester in die dagen, maar hij draagt de
naamvandeHereJezus.WanneerIsraëldefinitiefterugkeertuitdebal-
lingschap, zal Israël een Hogepriester hebben onder maar één naam:
Jehovahisredding=Jehoshua=Jezus.Striktgenomenisheteigenlijkde
NaamJehovah.Jehovah=J-H-V-H=10-5-6-5.DenaamJosuaisfeitelijk
denaamJehoshua=10-5-6-300-70.De6wordtnuuitgesprokenals"o"
of"oe".DeNaamJehovahheefteenvrouwelijkeuitgang.Alleswatzich
kenbaar maakt, wat zich veruiterlijkt, ook als het God is, wordt geacht
"vrouwelijk" te zijn (niet: vrouw). Jehovah is de Naam van een God die
Zichkenbaarmaakt,dieZichveruiterlijkt.Hetisdusnietverbazingwek-
kenddatheteenvrouwelijketaalkundigevormis.Hetisietsdatwezou-
denmoetenverwachten.JehoshuaofJozuaisdezelfdeNaam,maarmet
eenandereuitgang(suffix).Hetiseenandere"staart"aandeNaam.

De5staatvooronzienlijke,geestelijkedingen.DeNaamJehovaheindigt
dus met een getal dat staat voor dingen die in wezen behoren tot de
onzienlijke wereld. Aan de andere kant komt de uitgang 370 overeen
met het woord "masjaal" = 40-300-30 = 370 = regeren, heerschappij
hebben.AlsdeonzienlijkeGod,Jehovah,opaardeverschijntomdaarZijn
Koninkrijkteopenbarenendaadwerkelijkteregeren,danwordthetach-
tervoegselvandenaamnietmeereen5,hetonzienlijke,maarhetwordt

370, want Hij gaat regeren! Een anagram van dit woord "masjaal" is
"sjaloom".Eenanagramiseenanderwoorddatbestaatuitdezelfdelet-
tersineenanderevolgorde."Sjaloom"betekentvrede.Elkeheerschappij
heefttotdoelvredetebewerkstelligendanweltehandhaven.Deechte,
uiteindelijke Koning zal ook inderdaad deVredevorst blijken te zijn! In
hetverledendeedGodeenbelofteaanAbraham.Dezebeloftewerdlater
vervuldinChristusinZijneerstekomst.Aanonswordtminofmeerdie
beloftevervuldindezetegenwoordigetijd.BijAbrahambegintdederde
bedeling.WijlevensindsChristusindevijfdebedeling.

DewetvanMozes,devierdebedeling,kendehethogepriesterschapvan
Aäron.Hijwasgeenkoning.MozesenAäronwarenbroers,maarMozes
vervulde eigenlijk de rol van de koning. Hij wordt nooit zo genoemd,
maarhijdeedwelhetwerk.Hijwashetofficieelniet,maarindepraktijk
wel. Zijn broer Aäron werd de eerste hogepriester. Onder het Nieuwe
Verbond is daar Christus, die beter is dan Mozes en Aäron. (Hebreeën
3-5)Hij isbeterdatdie tweesamen,wantHij isMelchizédek. zie zijlijn 7
SommigendenkendatMelchizédekkoningvanJeruzalemwas.Salemis
niethetzelfdealsJeruzalem!Salemisgeenplaats.KoningvanSalem=
koningdesvredes.HijwasdusVredevorst.DenaamJeruzalembestond
nog niet eens. Toen David zeker duizend jaar later de stad veroverde,
heette de stad Jebus. Dat lijkt niet eens op Salem. David gaf Jebus de
naam Jeruzalem. Duizend jaar daarvoor was er echt geen koning van
JeruzalemenooknietvanSalem.ErwaseenKoningdesvredes.

Hebreeën 7 : 3
3 Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, 

noch beginsel der dagen, noch einde des levens heb-
bende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, 
blijft hij een priester in eeuwigheid.

Melchizédek had geen vader. Er staat niet dat we niet weten wie zijn
vader en moeder waren. Hij had er geen (gehad)! Het betekent niet
datwijnietwetenwanneerZijndagenbegonnen,maardatdiedagen
nooit begonnen. Door dit alles is Melchizédek de Zoon van God gelijk
geworden.MelchizédekblijftPriesterineeuwigheid!DezeHebreeënbrief
legt ons telkens uit dat Christus Priester blijft tot in eeuwigheid. Er
staat bovendien dat we er maar één nodig hebben. Daaruit volgt dat
Melchizédek Christus Zelf is! Hij is niemand anders dan de Engel des
Heeren, zoals die aan Abraham was verschenen. Het was een verschij-
ningvanJehovahaanAbraham,inditgevalonderdenaamMelchizédek.
Toen Abraham vroeg wie Hij was, zei Hij: "Ik ben Koning der gerech-
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Zijlijn  7

Melchizédek is 
eigenlijk Mèlech-Zadik. 
Mèlech = koning; zadik = 
rechtvaardig. Melchizédek 
= koning der gerechtig-
heid. (Hebreeën 7 : 2) Deze 
Melchizédek verscheen 
aan Abraham. Als Christus 
komt is Hij Koning en 
Priester naar de ordening 
van Melchizédek. De hele 
wet, de hele bedeling der 
wet, doet daar niets aan toe 
of af. Het staat er volledig 
los van. De Here Jezus is 
onze Hogepriester en even-
tueel onze Koning, maar 
niet krachtens de wet maar 
krachtens de belofte aan 
Abraham. Het wordt tot 
Abraham teruggevoerd. 
Abraham had een ont-
moeting met Melchizédek. 
Van de Christus staat dat 
Hij Hogepriester is naar de 
ordening van Melchizédek. 
(Psalm 110 : 4; Hebreeën 5 
: 6, 10; 7 : 17, 21) Onder het 
priesterschap van Aäron 
waren veel hogepries-
ters, omdat ze overleden. 
Christus is Hogepriester 
"wegens de kracht des 
onvergankelijken levens". 
(Hebreeën 7 : 16) Hij is name-
lijk Hogepriester naar de 
ordening van Melchizédek. 
Die ging niet dood. Als 
Melchizédek gestorven 
zou zijn en Christus is 
Zijn opvolger, dan is het 
Hogepriesterschap van 
Melchizédek niet wegens 
de kracht des onvergan-
kelijken levens, want 
Melchizédek is dan gestor-
ven. Daaruit volgt dat 
Melchizédek niemand an-
ders is dan Christus. 



tigheid en Koning des vredes". Ik ben die Ik ben, dus. Melchizédek en
Melech-sjaloom.DeHere JezusChristusheeftZichdus inhetverleden
aanAbrahamkenbaargemaaktalsHogepriesterenKoning.(Genesis14
:18-20)Als430jaarlaterdeweterbijkomt,doetdiewetdaarnietsaan
toeofaf,(Galaten3:17)wanthetHogepriesterschapvanChristusnaar
deordeningvanMelchizédekstondal langdaarvoorvast.Deconclusie
isdatChristusPriesterisnaardeordeningvanMelchizédek,maarnaar
hetvoorbeeldvanAäron.Datisdegebruikelijkemanieromhettezeg-
gen.Hijbehoort totdeordevanMelchizédek,wantHij isMelchizédek,
maareenvoorbeeldofillustratievanhetPriesterschapenhetwerkvan
dePriesterwordtgegeveninhetpriesterschapvanAäron.Melchizédek
brachtvoortbroodenwijn,(Genesis14:18)etenendrinken,leven.Verder
weten wij niets van Hem. Hij kwam leven brengen, (ongezuurd) brood
enwijn.Abrahamgafeentiende.Daarbijgaathetomdetypologische
waardevanbroodenwijn,eenbeeldvaneeuwigleven.Melchizédekkon
dattoennatuurlijk(nog)nietbrengen;Hijbrachtalleendetypenervan
mee.HetisChristus,wantHijisMelchizédek,dielateronderhetNieuwe
Verbondweldegelijkdatnieuwelevenvoortbracht.Alstekenendaarvan
gafHijonsinderdaadbroodenwijn.Daaromdenkikdathetongezuurd
broodwas.Hetiseenbeeldvanhetavondmaal.

NukomikweerteruginZacharia.Wathierenindevolgendehoofdstuk-
ken uiteengezet wordt, is dat we twee lijnen hebben te volgen: 1. De
lijnvanZerubbabel,deerfgenaamvandetroonvanDavid.2.Delijnvan
Josua, de erfgenaam van het hogepriesterschap van Aäron. We zullen
laterziendatinZacharia6dezeJosua,dehogepriester,gekroondwordt.
Eigenlijk kon dat niet, maar het was ook profetisch bedoeld uiteraard.
De hogepriester wordt koning gemaakt; niet letterlijk, maar wel zin-
nebeeldig en daarom krijgt Hij de kroon op het hoofd. De in Zacharia
3 genoemde Josua is vanwege zijn naam en functie een voorloper van
de Here Jezus Christus als de Hogepriester. Je moet altijd vasthouden
datdehogepriesterdegene isdieverzoeningdoetvoordezondendes
volks,maareerstvoorzichzelf.VanonzeHogepriesternaardeordening
vanMelchizédekstaatdatHijnieteerstvoorZichzelfverzoeninghoefde
te doen, omdat Hij heilig was. Hij is Degene die voor ons verzoening
doet.OmdatHijdatdoetinZijnhoedanigheden,kanHijeenvolkomen
verlossing,eenvolkomenverzoening,totstandbrengen.DezeJosua,de
hogepriesteruitZacharia3:1,iseentypevanChristus.ZoalsdezeJosua
hogepriesterisbijdeterugkeeruitdeballingschapdoordeBabyloniërs,
zozaldeHereJezusdeHogepriesterzijnwanneerIsraëldefinitiefuitde
tegenwoordige,nogdurendeballingschapzalterugkeren.InJosuawordt
devoorafschaduwinggezienvandeHeereJezusalsHogepriester,alsde
Verzoener.DithoofdstukspreektoverJezusChristusdiedezondenvan

Israëlzalverzoenen.InZacharia1en2wordteropgewezendatdeHeer
Jeruzalem nog zal verkiezen. Jeruzalem zou weer gebouwd worden. In
hetvoorgaandeisechtertochgeleerddatJeruzalemverwoestwerdvan-
wegedezondendesvolks.HoekanJeruzalemdantochweerherbouwd
worden en hoe kan dan toch weer een tempel gebouwd worden? Dat
kan doordat er een Hogepriester zou komen die definitief verzoening
zoudoenvoordiezelfdezondendesvolks.Alsdatgebeurt,zalIsraëlook
terugkerenuithaarballingschapenverzameldwordenvanuitdevolke-
ren.Hoedatgebeurt,wordtuiteengezetinditvisioen.

Zacharia 3 : 1
1 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande 

voor het aangezicht van den Engel des HEEREN; en de 
satan stond aan zijn rechterhand, om hem te weder-
staan.

Hetwoord"engel"(malach)ishetzelfdealshetwoord"koning"(melech).
InhetHebreeuwsschrijfjedatvolstrekthetzelfde.DeEngeldesHeeren
isdeHeer,JehovahZelf.Josuaisdandemens.Dezemensalshogepriester
staatvoorhetaangezichtvandeonzienlijkeGod,Jehovah.Aandeandere
kantstondsatan,detegenstander,omhemtewederstaan.Weziendaar
Jehovah verschijnen met aan Zijn ene kant de hogepriester en aan de
andere kant de satan.Wat dat met elkaar te maken heeft is duidelijk
genoeg.Satan isdeverklagerderbroederen. (Openbaring 12 : 10)Hij is
ookde leugenaarvandenbeginne. (Johannes8 :44)Hij iseigenlijkde
aanklager.Zokomthij indeBijbelvoor.Hij isongetwijfeldookdegene
diedeHeereropzalwijzendatIsraëleenzondigvolkisendatJeruzalem
eenzondigestadis.HoekandeHeerdatvolkdantochweerverkiezenen
ookJeruzalemweerverkiezen?Omdateraandeanderekantnogiemand
staat,namelijkJosua!Josuaisdehogepriester.Hijdoetverzoeningvoor
dezondendesvolks.Aandeenekantstaatsatanalsdeopenbareaankla-
gerdiebeschuldiginginbrengttegendeuitverkorenenGods.(Romeinen
8:33)DaarstaatIemandtegenoverdiedeschuldvandeuitverkorenen
Gods weggenomen heeft. Satan mag dan wijzen op de zonden van
Israël,maaraandeanderekantvandeHeerstaatdeHogepriesterdie
die zonden van Israël verzoend heeft. Pas dat maar gerust ook op ons
toe,wanttenslottewordenwijookgebouwdalseengeestelijk,hemels
Jeruzalemenbovendienalseengeestelijketempel,eenwoonstedeGods
indeGeest.(éfeze2:22)Aandeenekantstaatsatandemens(ookons)
tebeschuldigen.AandeanderekantstaatdeHogepriesterdieonsvolko-
menzaligmaakt.HoedatgebeurtenhoedieHogepriesterdatdandoet,
wordtuitgebeeldinwaternumetdezeJosuagaatgebeuren.
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Zacharia 3 : 2
2 Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u, 

gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; 
is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?

Satanwordthiergeschrevenmeteenkleineletter.SataniseenHebreeuws
woord. Het betekent tegenstander. Omdat er maar één echte grote
tegenstander is, wordt het soms als eigennaam beschouwd. De Heer
zegt tot iemand: de Heer schelde u. Het betekent dat hem de mantel
uitgeveegd zou moeten worden. De Heer spreekt over Zichzelf! Wij
begrijpendatnietzogoed.Datgeeftniet.Alsjeweetdatditkan,hebje
erlatergeenmoeitemeermeedatdeHereJezusopaardespreekttotde
Heerindehemel.HierspreekttochookdeHeertotdeHeer?Wehebben
genoegentenemenmetwathierstaat.InhetN.T.spreektdeHeerover
deHeerindehemel,maarHijishetZelf.InZachariaspreektdeHeerover
Zichzelfindederdepersoonenkelvoud,over"Hem"."ZijzullenoverHem
rouwklagen".(Zacharia12:10)

Josua,dehogepriester,isuithetvuurgerukt.Hijbrandde,maarisuithet
vuurverwijderd.Hijisalseenstukhoutdatinhetvuurligttebrandenen
ertussenuitgehaaldwordt.Datwordtaanhetvuuronttrokkenenken-
nelijkookgedoofd.Wateenvuurbrandis,isgemakkelijktezien.

Amos 4 : 11
11 Ik heb sommigen onder ulieden omgekeerd, gelijk God 

Sodom en Gomorra omkeerde, u, die waart als een vuur-
brand, dat uit den brand gered is; nochtans hebt gij u niet 
bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.

Israël wordt hier vergeleken met Lot, die als het ware uit het vuur van
Sodom en Gomorra gered werd. Sodom en Gomorra zouden verwoest
worden.LotmaaktedeeluitvanSodomenGomorra,dushijzouookin
hetvuurgekomenzijn,maarhijwordtdaaruitbevrijd.Datbeeldwordt
vergeleken met Israël, dat bevrijd werd uit ballingschap of verlost uit
Egypte en in ieder geval daardoor aan het oordeel ontkwam. De vuur-
brand was het vuur dat over Sodom en Gomorra kwam. Het was een
beeld van het oordeel dat over die steden kwam. Hier in Zacharia 3 : 2
betekent het dat Josua in het oordeel gekomen was, maar vervolgens
aan dat oordeel werd onttrokken. Hij is uit dat oordeel, uit het vuur,
gered.Josuawasinhetreinigende,maarookverterendevuur(oordeel)
terechtgekomen,maar isdaaruitbevrijd.Datkun jevanJosuazelfniet

zeggen. Je kunt hooguit zeggen dat hij in ballingschap was en daaruit
isteruggekeerd.JosuaiseentypevanJezus,dieweldegelijkinhetoor-
deelkwamendaaruitisgehaald.Hetoordeelisdedood.Alsjedaaruit
gehaaldwordt,stajedusopuitdedood.Eenterugkeeruitballingschap
wordtdusvergelekenmetopstandinguitdedood.DebevrijdingvanLot
uitSodomenGomorraiseenbeeldvanopstandinguitdedood.Devraag
wordttoegelichtindevolgendeverzen.

Zacharia 3 : 3
3 Josua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het 

aangezicht des Engels stond.

Josuaisdezelfdeals"deze"uitvers2.Waarommoesthijdaninhetvuur?
Vuurwerktreinigend.Dingenwordeninhetvuurgelouterdenbeproefd.
Josua werd voorgesteld als onrein. Hij moest dus gereinigd worden.
Reiniging gebeurt normaal gesproken in het vuur. Wanneer iemand
vuileklederenheeft,doe jezeniet inhetvuur,maardanmoethijzich
verschonen: de vuile kleren uit doen en schone kleren aantrekken. Dat
schonekleedwordteenwisselkleedgenoemd.Eenwisselkleedisduseen
verschoning.

 Zacharia 3 : 4
4 Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn 

aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen 
van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw 
ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wissel-
klederen aandoen.

"Hij"isdeEngeldesHeeren(vers1),namelijkdeHeere,(vers2)namelijk
de Engel. (vers 3) Ongerechtigheid wordt weggenomen door de dood.
Vandaar dat er gezegd wordt de voorgaande wandeling af te leggen
(éfeze 4 : 22) en de oude mens uit te doen. (vergelijk éfeze 4 : 24) Dat
zijntermendienormaalgesprokengebruiktwordenvoorkleding.Men
legtdeoudemensafzoalsmenkledingaflegt.Hetishetstervenvande
natuurlijkemens.Dantrekthijnamelijkzijnkleeduitenlaathetachter.
Wijnoemendathetstoffelijkoverschot.Wijwordenontkleed.(2Korinthe
5 :4)HetwegnemenvanJosua’songerechtigheid iseenbeeldvanzijn
dood.Hetaandoenvanwisselkledereniseenbeeldvanopstanding.Nu
ziejehoeverzoeningtotstandkomtenhoemengereinigdwordtdoor
doodenopstanding.DezeJosuaiseentypevandeHereJezus.Hijwas
geenzondaar,maarHijwerdvooronstotzondegemaakt.

� 0 	 	 B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a



2 Korinthe 5 : 21
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde 

voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaar-
digheid Gods in Hem.

DeHeerhadvanZichzelfgeenzonde.Hijwasonsinallesgelijkgewor-
den,(Hebreeën2:17)dochuitgenomendezonde,(Hebreeën4:15)maar
Hijdroegonzezonde.Hijwerdtotzondegerekend.Jekuntzeggendat
onze zonde Hem werd toegerekend en dat Zijn rechtvaardigheid ons
werdtoegerekend.Hetiswatvereenvoudigd,maarnietteminishetwaar.
DaaromdroegJosuadievuileklederen.DeHereJezusheeftdezonden
derwereld,dievuileklederen,weggedragenindedoodenHijheefteen
nieuw lichaam, een nieuw leven, aangedaan. Hij heeft wisselklederen
aangedaandoorZijnopstandinguitdedood.SprekendoverJosuawordt
ergesprokenoverJezus.

Zacharia 3 : 5
5 Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten. En 

zij zetten dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij togen hem 
klederen aan; en de Engel des HEEREN stond daarbij.

Dies=daarom.Ditkanookvertaaldwordenmet"DaaromzegtHij".Het
maaktnietzoveeluit,wantwewetentochWiehetzegt.Josuakreegniet
alleeneenwisselkleed,maarookeenwisselhoed.DeEngeldesHeeren
stond omdat Josua een beeld is van de Here Jezus. Hij wordt bekleed
metwisselklederen,metreinekledereneneenreinenhoed.Dat iseen
beeld van Zijn opstanding. Deze Josua is een uitbeelding van de mens
gewordenJehovah,demensgewordenHeere.TerwijldiemensJezusvan
Nazareth uit de dood opstaat, staat daar de Heer. Josua krijgt andere
klederenaan,maardeEngeldesHeerenstaat.Datishetzelfde.Josuais
eenbeeldvanJezusvanNazareth,demensdieleed,stierfenuitdedood
opstond als de Zoon des mensen. De staande Engel des Heeren is ook
eenuitbeeldingvanJehovahdieuitdedoodopstond.Heteenhoortbij
hetander.Zestaanookuitdrukkelijkbijelkaar.DeverkledingvanJosua
geschiedtbovendienomdatdeEngeldesHeeren,deHeerdus,zegtdat
hetzogebeurenmoet.

Invers1staatdatJosua,dehogepriester,werdgetoond.Alsheterzobij
staat,betekentdatookdathijalshogepriestergekleedwas.Zijnkleed
was echter vuil oftewel zijn hogepriesterschap deugde niet. Iemand is
hogepriester als hij dat kleed draagt. In het O.T. staat dat als de hoge-

priester in functie was, hij speciale kleding moest dragen. Dat maakte
hemtothogepriester.Anderswashijeenmanvanhetvolk.Josuastond
daardusgekleedalshogepriester,maarzijnkledingwasvuil.Datbete-
kent,zoalsookinHebreeënstaat,datdithogepriesterschapnietdeugde.
Erwasietsmeemisenookdatwordtafgelegd.DeHeerlegtnietalleen
Zijnoudeleven,hetlichaam,af,Hijdraagtnietalleendezondeweg,maar
HijmaaktookeeneindaanhetpriesterschapvanhetOudeVerbond.Het
zijn allemaal verschillende waarheden, maar het staat allemaal in ver-
bandmetdedoodvandeHereJezus.Josuaalshogepriesterhadwatop
zijnhoofd.DathoofddekselwordtbeschreveninExodus28.Daarwordt
de kleding van Aäron, de hogepriester, beschreven. Dat is een speciaal
kleedmeteengoudenbelletjeeneengranaatappeltjeomenom,zodat
zijngeluidgehoordwordtalshijzijnwerkdoet.

Exodus 28 : 36, 37
36 Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij 

zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert: De 
HEILIGHEID DES HEEREN!

37 En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw 
snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde 
des hoeds zal zij zijn.

"Een heiligheid van Jehovah", dat moest erin gegraveerd worden. Het
klinkt wat eigenaardig, maar de hogepriester had dus een plaat voor
zijn hoofd. Het was een zuiver gouden plaat aan de voorzijde van zijn
"tulband",zijnhoofddeksel.

Exodus 28 : 38
38 En zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron 

drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de 
kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven 
hunner geheiligde dingen; en zij zal geduriglijk aan zijn 
voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des 
HEEREN aangenaam te maken.

Het volk werd alleen aangenaam voor het aangezicht des Heeren als
dehogepriesterdathoofddekselmetdezegoudenplaatdaaropophad.
Achter het voorhoofd bevinden zich de gedachten en de geest van de
natuurlijke mens. De gouden plaat met de inscriptie: "DE HEILIGHEID
DES HEEREN" spreekt over de gedachten van de hogepriester, gedach-
tendiebepaaldwordendoordeheiligheidvanJehovahZelf.Bovendien
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komtverzoeningniettotstandviawatdemensdoet,maarviawateen
mensdenkt.Hetheefttemakenmetzijnhoofdenmetzijnhart.Deze
gedachtenvandehogepriesterzijnbepalendvoorGodsgedachtenmet
betrekking tot het volk. God zou het volk heilig achten als deze plaat
betreffende"DEHEILIGIGHEIDDESHEEREN"ookinderdaadophetvoor-
hoofdvanAäronzouzijn.BijhetnieuwekleedvandehogepriesterJosua
hoort uitdrukkelijk weer zo’n hoofddeksel, kennelijk met die gouden
plaatdaarop.Juistdiegoudenplaatheefttemakenmetdereinigingvan
hetvolk.Godzouhetvolkreinachten,denkenofrekenenopgrondvan
o.a.dezeplaatophetvoorhoofdvanAäron.

De hogepriester droeg op grote verzoendag een kleed van wit linnen.
WitspreektoverdeHereJezusChristusalsGodofalsZoonvanGod.Op
groteverzoendagginghijininhetheiligederheiligen,helemaalwit.Het
anderekleedwaswitmetblauw,purperenscharlaken,eengoudenplaat,
een onder- en een opperkleed, gouden belletjes en granaatappelen en
dezetulband.Detulbandwerdgedragenalsdehogepriesterdienstdeed
inhetheilige.Datkonalledagenvanhetjaarzijn.Erwasdusverschil.

Zacharia 3 : 6, 7
6 Toen betuigde de Engel des HEEREN Josua, zeggende:
7 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn 

wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult 
waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook 
Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven 
onder dezen, die hier staan.

InZacharia3:6beginteigenlijkdetweedehelftvanhethoofdstuk.De
uitdrukking "Heere der heirscharen" verbindt de Heer niet alleen met
Israël,maarmetallevolkeren.HijisdeGodderganseaarde.Hijisnieteen
GodderJodenalleen,maarookderheidenen.(Romeinen3:29)Jehovah
spreekthiertotJosuadehogepriestermetzijnnieuwekleedaan.Hetis
dusJehovahZelfdieditspreektmetbetrekkingtotJezusvanNazareth,
die uit de dood is opgestaan. Uiteraard wandelde Hij in Zijn wegen, al
washetalleenmaaromdatHijDezelfde is.DieGoddiealZijnrechten
heeft indehemel,dieZijn thuisheeft indehemel,spreekt totenover
HemdieZijnGodheidaflegde,Zichvernederde,Menswerd,leedenstierf,
maarookuitdedoodopstond.Datzijntochtweedingenomovertepra-
ten.DatHijinZijnWezenDezelfdeis,datismijbekend.Deconclusieis
datZijDezelfdezijn.JezuswandeltnamelijkindewegenvanJehovahen
HijneemtdewachtvanJehovahwaarenHijrichthethuisvanJehovah
enHijbewaartdevoorhovenvanJehovah.DaaromgeeftJehovahHem

wandelingen,eigenlijkburgerschap,temiddenvandezendiehierstaan.
"Dezen"zijndegenendieinvers4voorZijnaangezichtstonden.Datzijn
engelen,geestelijkewezens.Hierwordtdusaangekondigddatdemen-
selijkeHogepriestereenplaatszalontvangenindehemeltemiddenvan,
feitelijknoghogerdan,dezegedienstigegeestendievoorhetaangezicht
Godsstaan.DanhebjeweeraansluitingmetdeHebreeënbrief,wantdie
begint ermee dat Jezus van Nazareth verhoogd is boven al de engelen
eneenplaatsheeftontvangenaanderechterhandGods.Daargaathet
hierookom.JosuastaatbijdeHeer.Derechterhandwordtnietgenoemd,
want daar staat satan. Jehovah, God in de hemel, spreekt over Josua,
maareigenlijkspreektHij totenover JezusvanNazareth.Hijverklaart
datZeinfeiteDezelfdezijn,wantdezeJosuazouinZijnwegenwande-
len,Zijnwachtwaarnemen,ZijnhuisrichtenenZijnvoorhovenbewaren.
AlsdeHereJezusditallemaaldoet,watdoetdeHeerZelfdaneigenlijk?
Niets?Datkunjenietzeggen.HijisDezelfde!Hierwordtdusgesproken
over de verhoging van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Hier
wordtdusgesprokenoverdeverhogingvandeHereJezus.

Filippenzen 2 : 5-9
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus 

was;
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft 

Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens 

dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen 
gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij 
Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot 
den dood, ja, den dood des kruises.

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft 
Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

DeHeerheeftZichgeledigd.Datstaatereigenlijk.GodheeftHemuiter-
mateverhoogd,maarHijwasGod.JezoukunnenzeggendatGodGod
uitermateheeftverhoogd.Godheeft Jezusuitermateverhoogdeneen
Naamgegevenbovenallenaam;zelfsbovendeNaamvanGod.DeNaam
dieHijkreeg isdeNaamvanGod!GodheeftHemeenNaamgegeven
bovenallenaam.WelkeNaamisdat?Jehovah!OpaardeleefdeHijniet
onder de Naam Jehovah, maar onder de naam Jehoshua. Dat is een
lagerevormvandeNaamJehovah.InZijnopstandingenhemelvaartis
Hijuitermateverhoogd.Totdeuiterstemaat,betekentdat.Hijheeftdie
Naamterugontvangen.
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Daarspreektdezeprofetieookover.Josuadepriesterheefteenverontrei-
nigdkleed,maarhijkrijgtanderekledereneneenanderehoed.Hijkrijgt
eigenlijk een ander priesterschap: het Priesterschap naar de ordening
van Melchizédek. Hij ontvangt dus ander leven. Hij zal wandelen in de
wegdesHeeren,indewachtdesHeeren,inhethuisdesHeereneninde
voorhovendesHeeren,wantHijisdeHeer.DaaromkrijgtHijZijnpositie
temiddenvandegenendiedaarvoordetroonvanGodstaan.

Zacharia 3 : 8, 9
8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die 

voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; 
want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen.

9 Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb 
voor het aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen 
zeven ogen wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel graveren, 
spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerech-
tigheid dezes lands op een dag wegnemen.

Devertalershebbenzoveeleerbiedvoorhetwoord"Spruite",datzehet
helemaal met hoofdletters geschreven hebben. Ze beseffen heel goed
dat het de aanduiding is van Christus Zelf. In vers 4 staat dat de Heer
deongerechtigheidvanJosuaheeftweggenomen.Invers9staatdatde
Heerdeongerechtigheidvandit landopzekeredagzalwegnemen.De
gedachteisdathetwegnemenvandeonreinheidvandezehogepriester
totgevolgheeftdatdeonreinheidvanhetlandwordtweggenomen.De
onreinheid die de hogepriester eventueel draagt, is de onreinheid van
hetvolkofdesnoodsvanhetland.DeHeerwasnietvanZichzelfonrein.
AlsHijonreinheiddroeg,washetonzeonreinheidenookdievanIsraël.
DeonreinheidvanIsraëlenvanhetlandzalwordenweggenomendoor
deHogepriestervanhetNieuweVerbond,waarvanJosuahierdeuitbeel-
dingis. Josuaiseenvoorbeeld,eentype,vandieSpruite,deHereJezus
Christus Zelf. Er zijn meerdere profetieën waarin die Spruit genoemd
wordt.Eenspruitiseenrijsje,eenjongetakaaneenoudeboomstronk.

Eén steen is altijd een type van Christus. Deze steen is gelegd. Het is
duseensteenvanhetfundament.HetisdeSteendievastgefundeerd
is, (Jesaja28 : 16)dekostelijkeSteen,deSteendienietwankelt.Opdie
ene steen zullen zeven ogen wezen. Die zeven ogen zijn de ogen des
Heerendiehetganselanddoortrekken.(Zacharia4:10)Hetspreektover
hetalziendoogvanGod,diededingeninZijnhandhoudt,maarzeook
ziet,bestuurten inZijnplannenbetrekt.Dieenesteeniseentypevan
ChristusalshetFundament,diealledingenzietentotZichtrekt.

IndieeneSteenzalgegraveerdworden.Zoalseens in tweestenenhet
eerste (oude) verbond gegraveerd werd, zo zal het tweede verbond
gegraveerdzijninéénSteen:Christus.Hijkenthetgeheimvanhetheelal
envanrelativiteit.HijheefthetZelfgemaakt.Heteersteverbondbrengt
verdeeldheidenscheiding,maarhet tweedebrengteenheid totstand.
VandaarookdieeneSteen.DeHeerzaldeongerechtigheidvanditland
opeendag,opzekeredag,ooitergensopeenzekervastgesteldtijdstip,
wegnemen.Datspreektoverde toekomstigebekeringvan Israël,maar
datallesopgrondvandeSteenvanhetfundament.Deachtergrondvan
deze profetie is het leggen van het fundament van de nieuwe tempel
nadeballingschap!Datbegondusookmethet leggenvaneensteen.
Dieeneeerstesteen iseenbeeldvanChristus.Opdatenefundament,
Christus, zal een nieuwe tempel gebouwd worden en daarop zal Israël
gebaseerdworden.

Zacharia 3 : 10
10 Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult 

gijlieden een ieder zijn naaste nodigen tot onder den 
wijnstok en tot onder den vijgeboom.

Ditversspreektoverdedagenwaaropdeongerechtigheidvanhetland
wordt weggenomen. Het spreekt dus over het herstel van Israël in de
toekomst,waarbijdeIsraëlietenzullenzittenonderdewijnstokenonder
devijgeboom,letterlijkinvrede.Dewijnstokendevijgeboomzijnrespec-
tievelijkdederdeendevierdevrucht(Deuteronomium8:8)endaarom
deuitbeeldingvandederdeenvierdebedeling.Dewijnstokiseenbeeld
vanAbrahamendebelofte.Devijgeboomiseenbeeldvanhetnationale
bestaan van Israël, aanvankelijk onder de bedeling van de wet in het
verleden.Alsdiebeidedingensamengecombineerdwordeninverband
metdetoekomst,betekenthetdatdebeloftenaanAbrahaminverband
met de wijnstok vervuld zullen worden en dat ze ook weer een natie,
éénvijgeboom,zullenzijn.Datisdeoverdrachtelijkebetekeniservan.De
warewijnstokisChristus.Hijisookdewarevijgeboom,olijfboom,tarwe,
gerst,enzovoorts.(Deuteronomium8:8)

B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � �



5. Zacharia 4

Hetvijfdevisioen

Zacharia 4 : 1-14
1 En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte 

mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt.
2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, 

een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven 
deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen 
hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd 
waren;

3 En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van 
het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.

4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij 
sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen?

5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide 
tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: 
Neen, mijn Heere!

6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is 
het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet 
door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal 
het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

7  Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van 
Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal 
den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, 
genade zij denzelven!

8 Het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij, zeg-
gende:

9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, 
zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat 
de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.

10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar 
zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen 
gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn 
de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.

11 Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem: Wat zijn die 
twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars, en aan 
zijn linkerzijde?

12 En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat 
zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gou-
den kruiken zijn, die goud van zich gieten?

13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? 
En ik zeide: Neen, mijn Heere!

14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor 
den Heere der ganse aarde staan.

Zacharia4begintwatmerkwaardig.Menverondersteltdaternogalwat
tijdisverlopentussenhetderdeenditvierdenachtgezicht.Hetgaatin
deeersteplaatsomdebetekenisvandegebeurtenissen.

DeEngelwasweggegaanenHijkeertterug.Zachariawasondertussen
inslaapgevallen.VervolgenswordtaanZachariagevraagdwathijziet,
wantZachariakrijgtweereenvisioen.Ditverschijnselvaneenonderbre-
kingindeprofetieënkomtaleerdervoor.Ookhetinslaapvallenvaneen
profeet,diedaarnaweerwakkergemaaktwordt,iseenbekendgegeven.
DitkomtallemaalookvoorindeprofetieënvanDaniël.Ditinslaapvallen
vandeprofeetisnieteengebrekaaninteressevandeprofeet,maarhetis
vanprofetischebetekenis.ZowelDaniëlalsZachariazijneenuitbeelding
vanhetvolkwaarzedeelvanuitmaken.Hierdoorwordtaangegevendat
hetvolkinslaapzouvallen.DetijdwaarindeEngelwegisenZacharia
slaapt, isdeuitbeeldingvande tijdwaarinwij leven.Hetwederkomen
van de Engel in Zacharia 4 : 1 is zondermeer een aanduiding van de
wederkomstvanChristus.Het iseenaanduidingdatdingendie inhet
verledenzijnafgebroken,indetoekomstweerzullenwordenvoortgezet.
DeHeerzoueenafgebrokenzaakdoenopdeaarde, (Romeinen9 :29)
wantHijlaatnietvarenhetwerkZijnerhanden.(Psalm138:8)

Deonderbrekingindevervullingvandeprofetieisinonzedagen.Watnu
volgtinZacharia4hoortdaaromdirectinverbandgebrachtteworden
metwatergebeurtnadebedelingvandegenade.Hetwordtmetname
inverbandgebrachtmetdebekeringvanIsraël,nietslechtsinhetverle-
den,maarspeciaalindetoekomst.Dieslaapsituatieiseenbeschrijving
vanIsraël,dateengeestvandiepeslaapheeftontvangen,waardoorze
horendehoren,maarnietverstaanenziendezien,maarnietbemerken,
wanthethartvanditvolkisvetgeworden.(Jesaja6:9,10;Handelingen
28:26,27)Zehebbenogenvandiepeslaapomniettezien.Erstaatniet
bijwaterindetussentijdgebeurde,wantdatisdeverborgenheid.Dat
dat het niet verteld wordt, toont al aan dat het gaat om deze tegen-
woordige bedeling der verborgenheid. Het terugkeren van de Engel en
hetweerwakkerwordenvanZachariaduidenopwatergebeurt inde
dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de Engel des Heeren
wederkomtenIsraëlweergewektzalworden.
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Zacharia 4 : 2, 3
2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, 

een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven 
deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen 
hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd 
waren;

3 En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van 
het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.

De beschrijving is misschien niet helemaal duidelijk, want de vertalers
hebbengoedhunbestgedaanomhetzoletterlijkmogelijktevertalen.
Er is sprake van een gouden kandelaar die op olijfolie brandt. Die olie
komt uit het kruikje dat boven de kandelaar is. Uit de kruik wordt de
olie gebracht naar de lamp. Aan de andere kant is deze oliekruik weer
verbondenmettweeolijfbomen.Vanuitdeolijfbomengaatdeolienaar
dekruikenvanuitdekruikgaatdeolienaardekandelaarzie zijlijn 7.Het
is een zevenarmige kandelaar, want er staan zeven lampen op. Het is
éénkandelaarmetzevenlampen.Erlopenzevenleidingen(pijpen)van
de oliekruik naar de zeven kandelaren. Bovendien is er blijkbaar vanuit
detweeolijfbomeneenverbindingmetdekruik.Deoliegaatvanuitde
olijfbomenviadekruikendeleidingennaardezevenlampen.Hetiseen
automatisch systeem. De lampen worden rechtstreeks gevoed uit de
olijfbomen.Overdieolijfbomengaateigenlijkderestvandithoofdstuk.

Dekandelaarisvangoud.Goudspreektovereeuwigheid,onvergankelijk-
heid,hoewelgoudnatuurlijkvergankelijkis.Petruszegtbijvoorbeelddat
wemoetenwetendatwenietdoorvergankelijkedingen,zilverofgoud,
verlost zijn. (1 Petrus 1 : 18) Goud en zilver zijn dus vergankelijk, maar
voor de typologie beelden ze onvergankelijkheid uit. Dat komt omdat
goudnietoxideert.Eigenlijkbetekentditdatergeenzuurdeseminzit.
Het roestniet;hetverbindtzichnietmetzuurstof.Verzuring isookde
werking van het zuurdesem. Daarom staat goud voor onvergankelijk-
heid;onbesmetmetdezondeendaaromeeuwig.Bovendienwordthet
altijdgeassocieerdmetzowelkoningschapalspriesterschapendusmet
onvergankelijkkoningschapenonvergankelijkpriesterschap.Hetwordt
dusgeassocieerdmetdepositievanChristusonderhetNieuweVerbond.
Onder het Nieuwe Verbond leeft Christus eeuwig. Hij is dus onver-
gankelijk. Hij heeft een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen. Daarom
spreekthetoverZijnKoningschapenoverZijnPriesterschap.Zokomen
weviahetgoudterechtbijMelchizédek.Heelvlugverteldisgoudaltijd
Melchizédek,deopgewekteChristusalsKoningenPriester.

Eenkandelaarspreektaltijdoververhogingvanhetlicht.Enalwatopen-
baarmaaktislicht.(éfeze5:13)Aangezienwoordopenbaarmaakt,zijn
woord en licht synoniem. Wat door die kandelaar omhoog gehouden
wordtiseigenlijkhetwoordvanGod.

Johannes 1 : 1, 4
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij 

God, en het Woord was God.
4  In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der 

mensen.

Licht,levenenwoordwordenhiertotsynoniemverklaard.Hetgaathier
omChristus.Dezedriebegrippenzijnheelnauwmetelkaarverbonden.
Watdekandelaaromhooghoudt is licht.Hetzijnde lampendieerop
staan. De kandelaar spreekt over de verhoogde Christus en over het
getuigenisdatHijomhooghoudt.Alshetgaatomgetuigenofomeen
getuige, dan is dat altijd in de eerste plaats Christus, die de getrouwe
Getuigeis.(Openbaring1:5)Dekandelaarspreektdustochindeeerste
plaats over de Here Jezus Christus. Het wordt hier niet vermeld, maar
het lijkt mij duidelijk dat bij deze kandelaar toch in de eerste plaats
gedachtwordtaandekandelaardiezichofficieelindetempelzoumoe-
tenbevinden.IkdenknietdatdekandelaarindedagenvanZachariain
detempelwas.Officieel isdekandelaarweggevoerd.Bijeenkandelaar
moet in de eerste plaats gedacht worden aan de (grote) kandelaar die
indetempelstondenwasgemaaktuitééntalentgoud.(Exodus25:39)
Alshierdanooknogstaatdaterzevenlampenopstaan,danmoethet
haastweldiezelfdekandelaarzijn.Zevenarmenaandezekandelaaren
zeven lampen erop. Als dat zo is, is deze kandelaar de uitbeelding van
eenamandelboom.Demenorah(kandelaar)indetabernakelenlaterin
detempel,wasdeuitbeeldingvaneenamandelboommetamandelbloe-
sems, amandelnoten en amandelknoppen. Hij had totaal 42 bloemen,
knoppenennoten.Die42brengtonsbijvoorbeeldbijde42maandenvan
degroteverdrukkingindetoekomst.Erzijnmeerdingeninditgedeelte
dieonsbrengenbijdedagennadeopnamevandeGemeente.

Dat deze kandelaar een amandelboom is, duidt op wedergeboorte. De
amandelboom spreekt over het vroege opstaan, het ontwaken. Het
woord voor amandelboom betekent wakker zijn of wakker worden.
Eigenlijkbetekenthetvroegwakkerworden.Deamandelboomisdeeer-
steboominIsraëldietotbloeikomt.Vandaardatdemenorah,dezekan-
delaar,totembleemgewordenisvandeJoodsenatie.Voorhetgebouw
vandeKnessethinJeruzalemstaateenbijzondergrotemenorah(aman-
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Zijlijn  7

 
Een kandelaar is 

een soort statief, een ding 
waarop de lamp staat. Een 
menorah is een zeven-, 
acht- of soms zelfs negen-
armige kandelaar. Zo’n 
kandelaar is een statief 
waarop de lampen gezet 
worden. Het zijn gewoon-
lijk olielampjes van aar-
dewerk, soms van edel 
metaal. Die lampen staan 
dan op de kandelaar. Een 
kandelaar dient alleen om 
de lichtbron, de lamp, hoog 
te houden. Een kandelaar is 
geen lamp. De lamp of de 
kaars staat op de kandelaar. 
Een kaars is een lamp die 
niet op olie brandt, maar 
op vast, hard vet.



delboom)afgebeeld.Hetspreektoverwedergeboorte,herstel(datweet
deJooddusook)enopstandinguitdedood.Eigenlijkspreekthetoverde
Eerstelingdieopstaatuitdedood.

DezevenlampenvertellendatGodspreekt,datHijZijnlichtendusZijn
woordgeeft.Dit ishetwoordvanChristus,omtrentdeOpgewekteuit
de dood, want dat is de amandelboom. Het zijn zeven lampen omdat
het gaat om het volmaakte, volkomen, complete woord van God. In
het N.T. vind je dergelijke dingen ook terug. In Openbaring wordt bij-
voorbeeld gesproken over zeven geesten die voor de troon van God
zijn (Openbaring 1 : 4) en over zeven engelen. (Openbaring 8 : 2) Een
engel is een geest.Wanneer de Heer spreekt en Zich bekend maakt in
Openbaring,gebeurtdatviazevenengelen.Eerstgebeurtdatviazeven
engelenincombinatiemetzevengemeenteninKleinAzië.Laterzijnhet
zevenengelenmetzevenbazuinenenzevenengelenmetzevenfiolen
(schalen).AlsGodZichopenbaart,dusZijnlichtgeeft,dangebeurtdatop
volkomenwijze.Datwordtdoordiezevenuitgebeeld.Vandaarookdeze
zevenarmigekandelaar.

De amandelboom is een beeld van opstanding uit de dood. Het is de
eerste boom die bloeit in het voorjaar. De naam voor amandelboom
betekentontwaken.Deamandelboomkomenweooktegenalsdestaf
vanAäron.Datwasnamelijkeentakvaneenamandelboom,dieopeen
gegevenmomentinbloeistond.OnderIsraëlwerdtwijfelopgeworpen
overdepositievanMozes,indeeersteplaats,enookoverdievanAäron.
Dat is die kwestie Korach, Dathan en Abiram. (Numeri 16) Om aan te
gevenwienudewerkelijkehogepriesterwas,moestendeeerstgebore-
nenuitalletwaalfstammenvanIsraëlhunstafindetabernakelbrengen.
Diemoestenvoordearkdesverbondsgeworpenworden.Hethoofdvan
destamvanLevi,deoudste,deeerstgeborene,wasAäron.Hetwaszijn
staf die in bloei bleek te staan. Daarmee werd aangegeven dat Aäron
dehogepriesterwasvoorGod.Godhaddatbepaald.HetwasvoorZijn
aangezicht, voor Zijn getuigenis. De ark des verbonds is de getuigenis.
Hetwaseenduidelijkeaanwijzing,wantdewareHogepriesterisDegene
dieopnieuwtotlevenkwam,zoalsdestafvanAäronopnieuwtotleven
kwam.Daarkomtnogbijdatalleendestaf,maarookdestam,alspreekt
over nieuw leven dat voortgebracht wordt. Een staf is altijd een beeld
vanopstanding.DestafvanAäron,endusdievanLevi,stondinbloeien
hetblekenamandelbloesemstezijn.Viadekandelaarkomenweduswel
degelijkterechtbijdehogepriester.Dekandelaariseenamandelboom.
DieleverdedebloeiendestafvanAäron,waardoorAäronalsderechtma-
tigehogepriesterwerdaangewezen.

De zeven lampen sluiten aan bij de zeven ogen. (Zacharia 3 : 9) Deze
zeven lampen hadden zeven en zeven pijpen, welke boven zijn hoofd
waren.Vanomhoogwerddusdeolie toegevoerd.Het lichtkomtvoort
uitdeolie.Dezetweeolijfbomen(vers3)leverenolieaanhetkruikjeen
hetoliekruikjelevertvervolgensdeolieaandelampen.Olijfolieisinhet
algemeen-snelgezegd-eentypevandeGeest.Hetisvluchtige,welrie-
kendeolie.Alshetgoedruikt,ishetvluchtigenalshetsnelvervliegt,is
heteenbeeldvandeGeest(spiritueel).

DeolijfbomensprekenoverwatdeGeestvoortbrengt.Bijvoorbeeldhet
woordvanGod.AldeSchriftisdoorGodingegeven.(2Timótheüs3:16)
Ingegeven=ingeademd,begeestigd.InhetGrieksstaater"theopneus-
tos"endatbetekentdathetvanGodsGeestafkomstigis.Theos=Goden
pneuma=geest.HetisGodsGeestdiehetwoordvanGod,deBijbelen
dusookdeprofetieheeftvoortgebracht.Datiswatookmeederemalen
wordtgezegd.Dezeprofetie,endushetwoordvanGodinhetalgemeen,
werdvoortgebrachtenvervolgensbewaard.Hetwerdopgeschrevenen
verzameld. Zoals hier de olie uit de olijfboom verzameld wordt in een
kruikomvervolgensvandaaruitdelampentevoeden,zowerdhetwoord
vanGodbewaard,indeBijbel,indeschriften,omvandaaruitgeestelijk
voedselvoorttebrengen.

InhetevangelievanJohannesistottweekeertoesprakevanbadwater.
Datheeftpreciesdezelfdebetekenis.Wateriseenbeeldvanhetwoord
vanGodenhetwordtverzameld.Watvertaaldismetbadwaterisinwer-
kelijkheideenstuwmeer.Inhetbuitenlandzijnstuwmerenheelgebrui-
kelijk.Hetterreinisdaarvaakoneffen.Danheeftmenaltijdwaterproble-
men.Heteerstewateenlandbouwerdaardoet, iseendamaanleggen
omhetwatertebewarenvoordetijddathetnietregent.Zo’nvijverwas
bijvoorbeeldBethesda.(Johannes5:2)enookSiloam.(Johannes9:7)Het
zijninfeitestuwmerenwaarwaterverzameldwordtopdathetgebruikt
zouwordenintijdenvandroogte.InNederlandhaddenwewatertorens.
Daarin werd het water opgepompt en bewaard, ook in zo’n reservoir.
Omdatzo’n reservoirhoogmoestzijn,deedmendat ineen toren.Het
badwater Bethesda spreekt erover dat het woord van God verzameld
werdindeSchrift.Iederdiedaaringeworpenwerd,alsdeomstandighe-
den heel correct waren, zou daardoor genezen worden. Hetzelfde gold
voorSiloam,wantdeblindgeborenewerdernaartoegestuurdomzich
daartereinigenenookhijwerddaargenezen.Hetiseenbeeldvanhet
woordvanGod.Zoiseenkruikmetolieookeenbeeldvanhetwoordvan
Goddatverzameldwerdenwaarmeemeneventueelgevuldwordt.Het
spreektindeeersteplaatsoverdeBijbel.Deoliewordtverzameldinde
kruikenvandaargaatdeolienaardelampen.
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Delampensprekeninhetalgemeen,indebredebetekenis,overdegelo-
vigen.EenlampisindeeersteplaatsdegetrouweGetuige,dusChristus
Zelf.Vervolgenssprekendelampenoverallegetuigen.Hetbeperktzich
niettotéén,maarhetiseenveelheidvanzeven(lampen).Erginglicht
uitvandegelovigen.Ditallesishetgevolgvandeolie,deGeest,uitdie
levendeolijfbomen.Dieoliewordtbewaarden toegevoegdaanwater
indekruikzit.Vanuitdiekruik,deschriften,komthetwoord,dezeGeest
(olie), terechtbijdegelovigen,diedaardoor lichtenwordenendusook
totlevenkomen,wantlichtenlevenwarensynoniem.

Zacharia 4 : 4-6
4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij 

sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen?
5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide 

tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: 
Neen, mijn Heere!

6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is 
het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet 
door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal 
het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

Aldezedingenspreken indeeersteplaatsoverhetwoorddesHeeren.
HetisGeest,olijfolie,maarwatdeGeestvoortbrengtisWoord.Hierstaat
datdieolijfolieeenuitbeelding isvandeGeest. Jemaghieruitnietde
conclusietrekkendatGeestgeenkrachtis. Integendeel.Geestiskracht
Gods.DeHeerwordthiernietdeGodIsraëlsgenoemd,maardeHeere
derheirscharen.Jehovah,deGodvanIsraël,isduidelijknietdeGodvan
deFilistijnen,AmalekietenofBabyloniërs,maardeGodvan Israël.Met
Heere der heirscharen wordt Hij een God van alle volkeren genoemd.
Hetbetekent"Heerdermenigten".InRomeinen3:29staatdatGodniet
alleendeGodderJodenis,maarookderheidenen.DeHeereisnietalleen
deGodvanIsraël,maarHijisookdeHeerederheirscharen.Israëlhoeft
dushelemaalnietbangtezijneneengelovigehoefthelemaalnergens
tegenoptezien,wantdeGodvandezegelovigen,deGodvanIsraël, is
tegelijkertijddeGodderheirscharen.Hijheeftdusmachtgenoegomook
dieheirscharen,dieenigten,deheidenen,naarZijnhandtezetten.

Zacharia 4 : 7
7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van 

Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal 
den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, 
genade zij denzelven!

Ditbetekentletterlijkdathethelemaalnietuitmaaktwiediegroteberg
is.Alsdiebergtochophoudttebestaan,maakthethelemaalnietuitwat
ofwiediebergeigenlijkis,wanthijzalverdwijnen!

Eenbergiseengrotesteen.IndeBijbelwordtverteldovereensteendie
toteenbergwordt.InDaniël2gaathetoverhetbeeldindedroomvan
Nebukadnezar. Dat beeld van goud, zilver, koper enzovoorts. (Daniël 2 :
32,33)iseenuitbeeldingvandekoninkrijkenderheidenen,vandetijden
derheidenen,endaaromookvanalleheidensemacht.Alsditbeeldal
eennaamdraagt,ishetdenaamBabel.(Dekoningvan)Babelwashet
goudenhoofdvandatbeeld.Alsdevernietigingvandatbeeldwerkelijk
plaatsvindt,zalblijkendathetbeeldinderdaadweerBabelisofalthans
geregeerdwordtvanuitBabel.Hetisdeuitbeeldingvandewereldrijken.
DiewereldrijkenzullenuiteindelijkonderworpenwordendoordeHeere
JezusChristus.Voordathetzoveris,zullendiewereldrijkenbestuurdwor-
denvanuitBabel,zodatnietalleenhetbegin,maarookheteindevande
tijdenderheidenengemarkeerdwordtdoordepositievanBabel.

Daniël 2 : 34, 35
34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder 

handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en 
leem, en vermaalde ze.

35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, 
zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloe-
ren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen 
plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het 
beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat 
hij de gehele aarde vervulde.

Deze steen werd niet door mensen afgehouwen. Het hele beeld, heel
Babel,werdinéénkeervermalen.Dewinddiehetkafvandedorsvloe-
ren wegblaast, is de Geest. Wind en geest is hetzelfde woord (roeach
(Hebreeuws)ofpneuma(Grieks).Deverklaringhiervanvolgtin:

Daniël 2 : 44
44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des 

hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwig-
heid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal 
aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die 
koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het 
in alle eeuwigheid bestaan.
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HieruitvolgtdatdesteendietoteenbergwordhierinDaniël2eentype
is van (het Koninkrijk van) Christus. Eigenlijk is een koning het konink-
rijk. Deze steen die tot berg wordt, is een beeld van Christus die Zijn
Koninkrijkopricht,maartenkostevanBabel.Hetzalblijkendatdeberg
inZacharia4:7ookeenkoninkrijkis.HetisalleenniethetKoninkrijkvan
deHeer,maardatvanBabel.

Jeremia 51 : 24-26
24 Maar Ik zal Babel en allen inwoneren van Chaldea ver-

gelden al hun boosheid, die zij gedaan hebben aan Sion, 
voor ulieder ogen, spreekt de HEERE.

25 Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, 
gij, die de ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen 
u uitstrekken, en u van de steenrotsen afwentelen, en zal 
u stellen tot een berg des brands.

26 En zij zullen uit u geen steen nemen tot een hoek, ook 
geen steen tot fondamenten; want gij zult tot eeuwige 
woestheden zijn, spreekt de HEERE.

BabelisdehoofdstadvandeChaldeeën,deBabyloniërs.SionisJeruzalem.
BabelzalverwoestwordentenbehoevevanofvanwegeJeruzalem.Babel
en Jeruzalem staan tegenover elkaar. Verderven is doden. Het is een
dodendeberg.Diebergvuldeookdeheleaarde.Babelzaltenietgedaan
wordenenplaatsmakenvooreenandereberg,eenanderesteendietot
bergwordt,namelijkChristusZelf.Destenenvandeberg(Babel)zullen
voorgeenenkelbouwwerkmeergebruiktworden.Debergzoutrouwens
verbranden.(vers25)Hijkomtinhetoordeel.Jeremia51:25,26incombi-
natiemetZacharia4:7moetduidelijkgenoegzijn.

Jeremia 51 : 42
42 Een zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer gol-

ven is zij bedekt.

Babelligtnietaandezee.Babelligtverinhetbinnenland,eigenlijkmid-
denindewoestijn,aandeEufraat.Hetiswatvreemdomdaareenzeete
verwachten.Babelwordthiereenverdervendeberggenoemd.Alsudaar-
uitdeconclusie trektdatBabelopeenberg ligt,hebtuhetmis.Babel
ligtinhetvlakkeland,inhettwee-stromen-landtussendeEufraatende
Tigris.Bergenhebbenzedaarniet.OverBabelstaatalinGenesis11:2-4,
9datzevanstenenhuizenbouwden,maarnietvanrotsstenenmaarvan
tichelen.Detichelenwarenvoorhunsteen.Zemaaktenstenenzoalswij,

uitdekleivanderivier.Datdoetmenalleenalsmengeennatuursteen,
rotsblokken,bijdehandheeft.Babellagnietopeenberg,maarhetwordt
tocheenberggenoemd,omdatBabelzichzelftenhemelverheft.Babel
wordtbijvoorbeeldvertaaldmet "poortvanGod"of "tempelvanGod".
DatiseengroteaanmatigingvanBabelendaaromwordtheteenberg
genoemd. Omdat het ten onrechte is zal die berg ook nedergeworpen
worden.Zijzalbedektwordendoordegolven,eenbeeldvandevolkeren,
die zich in de toekomst tegen Babel zullen keren. Het wordt dus niet
alleenvoorgesteldalsdeberg(Babel)dievlakwordtgemaakt,zodater
geenbergmeeris,maarhetwordtookvoorgesteldalsofBabelindezee
terechtkomt.Desteenzalinzeegeworpenworden.Babelzalindevolke-
renzeetenondergaan.

ZerubbabelzaldeHoofdsteenvoortbrengen.Zerubbabel=Zorobabel=
voortgebrachtuitBabel.EigenlijkbetekentditdatuitBabeldeMessias
voortkomt.Babelspeelteenbelangrijkerolindegeschiedenis.Dierolis
hettoebedeelddoorGodZelf.AlsBabeldierolhelemaalheeftuitgespeeld,
zal het ook inderdaad vernietigd worden. Uit Babel komt echter eerst
heel wat positiefs voort. Uit Babel wordt bijvoorbeeld ook Israël voort-
gebracht.Abrahamkwamdaarvandaan.HijkwamuitUrderChaldeeën,
(Genesis11:28)maardatscheeltnietzoveelkilometers.Hetishetland
derBabyloniërs.Israël(Juda!)zelfkeerdeteruguitdeBabylonischebal-
lingschap.HetgelovigoverblijfselvanIsraël(Juda)werdindedagenvan
deballingschapjuistinBabelbewaard,terwijlinJeruzalemhetoordeel
kwam.Babelbleekbovendienhetgoudenhoofdtezijn,datmedewerd
geregeerd door Daniël, een van de vorsten uit het huis van Juda. Zo
negatiefwasBabeldusookniet.UitdatBabelwordtuiteindelijkChristus
voortgebrachtendusookhetKoninkrijkvanChristus.

DenaamZerubbabelisnietandersdaneentoespelingopdeoorsprong
vanAbraham,daarmeeopdeoorsprongvanIsraël,endusopdeterug-
keervanIsraëluitdeBabylonischeballingschap.Uiteindelijkspreekthet
ookoverdepositievanChristusindetoekomst.Bijdewederkomstvan
ChristuszalBabeldehoofdstadvandewereldzijn,maarhetkoninkrijk
zaluitBabelwordenweggenomenengebrachtwordennaarJeruzalem.
Wanneer de Hoofdsteen wordt voortgebracht, zal genade gepredikt
worden.DieHoofdsteen isChristus,onderhetNieuweVerbondendus
nietonderdewet,maaronderdegenade.Genadewordtgeprediktop
grondvanhetfeitdatdezeKoning,dezeHoofdsteen,Christus,nietalleen
Koning is, maar ook Priester. Omdat de Koning ook Priester is naar de
ordeningvanMelchizédek,wordtergeroepen:"Genade,genade!",terwijl
deKoningverschijntvanwieZerubbabel,devorst(kroonpretendent)uit
hethuisvanJuda,eentypeis.

� � 	 	 B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a



Zacharia 4 : 8
8 Het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij, zeg-

gende:

Ditvisioenwordtintweeënverdeeld.Uithetvoorgaandeblijktdatdeze
profetieënnietvervuldwerdenindedagenvanZacharia,HaggaïenEzra.
Dezedagenvanherbouwvandetempelbrachtenzekernietdevervul-
lingvandevollebeloftendieGodaanIsraëlgedaanhad.Dezemensen,
tot wie deze profetieën rechtstreeks kwamen, waren in Jeruzalem. Dat
wasvoorhetgrootstegedeelteeenpuinhoop.Menbegoneroparmoe-
digewijzeeentempeltebouwenmeteenhandjevolmensendiehettoe-
valliginBabelooknietmeerzagenzittenendiedusteruggekeerdwaren
uitdeballingschap.Vergelekenmetdeheerlijkheidvandetempelinde
dagenvanSalomomoethetweleenerggrootcontrastgeweestzijnen
dusbepaaldnietopwekkend.BovendienwarenerdieSamaritanendie
hetwerktegenhielden.Hetisduseenanti-climaxinvergelijkingmetde
bouwvandetempelindedagenvanSalomo.Daaromwordternuaan
dit visioen wat toegevoegd. Het gaat nog steeds over de twee olijfbo-
men.Detweeolijfbomenuitvers3wordenweergenoemdinvers11.Het
isgeennieuwvisioen,maarerkomteenspeciaalcommentaarop.

Zacharia 4 : 9
9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, 

zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, 
dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden 
heeft.

HierwordtgewezenophetwerkvanZerubbabel.Zerubbabel,deofficiële
kroonpretendentindiedagen,wasminofmeerverantwoordelijkvoorde
bouwvandezetempel.Erwordtgezegddathijdatookzalvoleinden.Dat
slaat natuurlijk ook op Christus, de uiteindelijkeVorst uit het huis van
Juda.WatHijbegonnenis,zalHijookinderdaadvolbrengen,zijhetook
naeenonderbrekingvanmeerdan2000jaar.Datkomtovereenmetdie
slaapenhetwederkerenvandeEngelinvers1.Erziteenonderbrekingin,
maarhetwerkzalvoleindigdworden.Debouwvandetempelwerdook
onderbroken, maar hij zou niettemin voleindigd worden. Nu wordt de
aandachtvandehoordervandeprofetieechterookgerichtopdedingen
die gebeurden in de dagen van Zacharia. In verband met de letterlijke
bouwofgrondvestingvandetempelstaatdanin:

Zacharia 4 : 10
10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar 

zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen 
gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn 
de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.

Hetwarendedagenvandebouwvandezekleinetempel,dieheelwat
minder was dan die van Salomo en dan de tempel die in de toekomst
daar zal verschijnen. Deze dagen waren dagen van kleine dingen. Het
wasnietwatheteigenlijkzoumoetenzijn.Hetwaszekernietdatwat
indezeprofetieënbeloofdwordt:hetNieuweVerbond.Vandaardecom-
binatievanZerubbabelenJosua,diesameneenbeeldzijnvanChristus
als Koning en Priester onder het Nieuwe Verbond. Deze dagen waren
deaanleidingvoordeprofetieënmetbetrekkingtotdetoekomst,maar
opzichzelfwarenhetdagenvankleinedingen.DeogendesHeerendie
hetganselanddoortrekken,zijn"diezeven"uitditzelfdevers.Diezeven
komenovereenmetdezevenogenopdieeneSteenuitZacharia3:9.Hier
ishetnietZerubbabel,dekoning,maarJosua,depriester.Diezevenogen
zijneentypevandeogendesHeeren,diedeganseaardedoorlopen.Dat
diezevenzichverblijdenzullen,betekentdatdeHeerzichverblijdtover
wat er in die dagen gebeurt. Deze Israëlieten (Joden) hebben dan ook
geen reden bedroefd te zijn. De Heer verblijdt Zich en daarom hebben
zijookredenzichteverblijden,albrengendiegebeurtenissennogniet
devollevervullingvandeprofetie.InEzrastaatdater(oudere)mensen
bijwarendiedetempelvanSalomonoggekendhadden.Zijwarenzeer
bedroefdenweendentoenzezagenwaterinhundagengebouwdwerd
alstempel,terwijlzeeigenlijkverblijdzoudenmoetenzijnomdathetde
herbouwvandetempelwas.

Hettinnenzie zijlijn 8gewichtiseenschietlood,wanthetgaatomdebouw
vandetempel.ZezienhettinnengewichtindehandvanZerubbabel.In
vers9staatdatdehandenvanZerubbabeldithuishebbengegrondvest
en dat zijn handen het zullen voleinden. Hij deed dat natuurlijk niet
alleen,maarhijwasverantwoordelijk.Ditschietlood,ditmeetwerktuig,
werdalgenoemd inZacharia2 : 1,2.Zerubbabelbouwtdusde tempel
en men is er toch over verblijd. Hier wordt een tempel gebouwd die
tochnietiswathetzouhebbenkunnenzijnofwathetgeweestis.Deze
tempelbouwkanwordengezienalsverbandhoudendmetdezeprofetie,
maarhetbrengtzekernietdevervullingervan.Hetisnietzilver,maartin.
Zilver spreekt over verlossing of losgeld. Zilver is immers geld (argent).
Het is de prijs die voor de verlossing betaald wordt. De uiteindelijke
verlossingstaathiernietendaaromgaathetnietoverzilvermaarover
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Tin komt in de Bijbel 

erg weinig voor. Het is een 
van de mindere metalen 
en een goedkoop alterna-
tief voor zilver. Dit tinnen 
gewicht had eigenlijk een 
zilveren gewicht moeten 
zijn. Tin is het zilver van 
de arme man. Een beetje 
avondmaalstel is van goud. 
Gewone mensen hebben 
een avondmaalstel van tin. 
Sommigen nemen glazen 
in plaats van een beker. 
Opgepoetst lijkt tin op zil-
ver. Je weet alleen dat het 
goedkoper is en het wordt 
sneller zwart. Zilver is dui-
delijk edeler.



tin.Hettinnengewichtspreektdusoverdeherbouwvaneentempeldie
tochnietiswathetzoumoetenzijn.Zevenspreektoverdevolkomenheid
vanhetwerkGods.ZevenogenduideneropdatGodalleszietenhoort.
Hijzietookwathiergebeurt.DeHeeriskennelijkwelverblijdendatis
eenredenvoorhetvolkomzichookteverblijden.Hetvolkmoetwelmet-
eenbeseffendaterveelgroteredingenzullengebeurendandezekleine
dingenindezekleinedagen.

Zacharia 4 : 11
11 Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem: Wat zijn die 

twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars, en aan 
zijn linkerzijde?

Hetgaatnogsteedsomdezelfdedingen.Dieolijfbomenwerdeneerst
genoemd in vers 3. Nu wordt er op teruggekomen en zelfs dubbel. De
vraagwordtgesteldinZacharia4:11enherhaaldin:

Zacharia 4 : 12
12 En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat 

zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gou-
den kruiken zijn, die goud van zich gieten?

Detakkenvandeolijfbomenzijndekanalenwaardoordeolieindegou-
denkruikenvloeit.Dezekruikengietengoudvanzich,maarinwerkelijk-
heidisdatnatuurlijkolie.Deolieiseigenlijkdoorzichtig,maarhetwordt
alsgoudaangemerktomdathetspreektovereeuwigheid.

Zacharia 4 : 13
13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze 

zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!

Dit is de derde keer dat hij zegt dat hij niet weet wat het is. Er wordt
nogal wat aandacht gevraagd voor deze twee olijfbomen. Nu komt er
eenantwoordwaarvanveelverklaarderszeggendatheteenmanier is
omjeeronderuittepraten.Mennoemtheteenontwijkendantwoord.

Zacharia 4 : 14
14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor 

den Heere der ganse aarde staan.

Zo’n ontwijkend antwoord is niet echt ontwijkend. Het is zo geformu-
leerd opdat het meerdere toepassingen zou hebben. Dat is altijd zo in
de profetie. Deze twee olijfbomen zijn een beeld van twee getuigen.
(Openbaring 11). Deze zullen optreden in de eerste helft van de 70-ste
weekvanDaniël9,dusonmiddellijknadeopnamevandeGemeente.Ze
getuigen42maanden.Aandiemenorah(indetabernakel)warentotaal
42bloemen,knoppenennoten.HaggaïenZachariasprakendoordatzij
olie,dusGeest,ontvingen.ZesprakenhetwoordvanGod.Hetzelfdegeldt
voor Zerubbabel en Josua, die een uitbeelding waren van het dubbele
getuigenisvanGod.DeHereJezusishetWoordGods,Hijisdegetrouwe
Getuige.HijisKoningenPriester.Inhetzelfdeverbandwordtookgespro-
ken over een dubbele eedzwering, over twee onwankelbare dingen.
(Hebreeën6:17,18)Godheeftdubbelgezworenmetbetrekkingtothet
ZaadvanAbrahamenDavid,datHijKoningenPriesterzouzijn.Zokom
jetochbijChristusterecht.

IndedagdergrotedingenkomenMozesenElia ten tonele.Zijzijnde
tweegetuigenuitOpenbaring11.Datisaanheteindvande70-steweek
vanDaniël.Diebreektnamelijkopditmomentaan,hierinOpenbaring11.
Deze42maandenvormendeeerstehelftvande70-steweekvanDaniël.
NadeopnamevandeGemeenteisdetempelvoltooid.Detempelisde
woonstedeGodsindeGeest,(éfeze2:22)deGemeente.Daarnaissprake
vandevoorhof,Jeruzalem.Deheidenenzullendestad42maandenver-
treden.

Openbaring 11 : 3
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen 

profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zak-
ken bekleed.

DeHeerzalaanZijntweegetuigenietsgeven,bijvoorbeeldolieofgeest.
Profeteren kan alleen als je de Geest ontvangt. Deze getuigen zijn dus
profeten.42maandenx30dagen=1260dagen.Dezetweegetuigenzijn
inderouw,omdatzeeenboodschappredikendieverbandhoudtmethet
afleggenvandeoudemens.Oudemensenwordenuitgebeeldalszakken.
Eenzakwordtgeachtvormloostezijn.

Openbaring 11 : 4
4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, 

die voor den God der aarde staan.
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MetdeverklaringinZacharia4:14hoefjedusgeenproblementeheb-
ben.InOpenbaring11verklaartdeSchriftzelfwathetis.Detweeolietak-
ken (olijfbomen) zijn namelijk deze twee getuigen. Daarna kun je nog
altijd zeggen dat Haggaï en Zacharia of in ieder geval Zerubbabel en
Josuainhundagendaarvoorlopersvanwaren.Dezetweegetuigenzor-
genvoorhetlicht,degeestdanweldeolie.(Openbaring11:4enZacharia
4:14zijnbijnawoordelijkgelijk.)

Openbaring 11 : 5
5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun 

mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo ie-
mand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.

Uiteenmondkomtnormaalhetwoord.Hetwoordzaldetegenstander
verslinden.Bijeenanderegelegenheidwordtgesprokenovereenzwaard
datuitdemonduitgaat(Openbaring1:16)ofzelfsovereenvlammendof
vurigzwaard.(Genesis3:24)VuuriseenbeeldvandeGeestenmetname
vandeoordelendewerkingvandeGeest.Diewerktweldegelijkviahet
Woord.Vandaardathetuitdemonduitgaat.Waarschijnlijkzeggendie
twee getuigen tegen hun tegenstander: "Val dood!" De tegenstanders
wordenwelgedood,maarnietdooreenletterlijkzwaard.

Openbaring 11 : 6
6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen 

regen regene in de dagen hunner profetering; en zij heb-
ben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, 
en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als 
zij zullen willen.

WijherkennenhierinEliaenMozes.Eliaisdeenigevanwiewijwetendat
hijbadenhetregendeniet.Erstaatzelfshoelanghetnietregende:3,5
jaar.DatstaatinJakobus5:17,18enLukas4:25.InhetO.T.wordtdatniet
vermeld.Mozes(Aäron)isdegenediewaterinbloedveranderde(Exodus
7:19,20)endeaardesloegmetallerleiplagen.Erstaatnietdatzijhet
ookinderdaaddoen.Ikvinddateenheelbelangrijkezaak.Hierstaatniet
wat de twee getuigen zullen doen. Er staat wat zij kunnen doen. Het
verklaartwiezijzijn.DemandiedehemelkansluitenisEliaendeman
diewaterinbloedkanveranderenisMozes.InhetO.T.zijnEliaenMozes
inhundagenuitdrukkelijkboodschappersvanGodenvanChristus.Zij
waren ook voorlopers van Hem. zie zijlijn 9 Deze twee getuigen worden
dus al aangekondigd in Zacharia. In Deuteronomium 18 : 15-19 wordt

gezegddatereenprofeetalsMozeszoukomen.Wienaardieprofeetniet
zou luisteren, zou uitgeroeid worden. (Handelingen 3 : 22, 23) Vandaar
datMozesnogandermaalverschijntomtepredikenoverDegenediena
hemzoukomen,namelijkChristus.IetsdergelijksvindenwebijElia.Elia
geldtalsdeeersteoudtestamentischeprofeet,demanGods.Hijwasdat
niethelemaal.Mozeswordtookprofeetgenoemdenerzijnermeerdie
bijgelegenheidprofeteerden,maarEliawasinheelzijnlevenenhoeda-
nighedendegroteprofeetvanhetO.T.DaarkomtbijdatvanEliaopheel
wat plaatsen wordt gezegd dat hij zou komen, met name in Maléachi
4:5.OokhetorthodoxejodendomvanvandaagweetdateerstEliazal
verschijnen,alvorensdeMessiaszalverschijnen.Hetisechternietalleen
Elia,maarookMozes.Zijzullenhetgelovigoverblijfselzijnindedagen
nadeopnamevandeGemeente.

DeGemeenteisnuhetgelovigoverblijfselopaardeenzalinzijngeheel
wordenweggenomententijdevande"opnamevandeGemeente".God
heeft gezegd dat Hij altijd een gelovig overblijfsel op aarde zal laten.
(Jesaja10:22;Jeremia23:3;Romeinen11:5)Datbetekentdatanderen,
van vóór de tijd van de Gemeente, op aarde de prediking zullen voort-
zetten.DirectnadeopnamezijnMozesenEliahetgelovigoverblijfsel
opaarde,waardooranderentotgeloofkomen.Daarnaverdwijnendeze
tweegetuigen.Zezijnuiteindelijkweldeoorzaakvoordebekeringvan
Israëlaanheteindevande70-steweek.Alsdietweegetuigenernietzijn,
zijnerhelemaalgeengetuigen.Erisduseenbelangrijkeredenwaarom
die twee getuigen optreden, waarom ze uit een voorgaande bedeling
komenenwaaromzespeciaalindietijdkomen.Zezijndaneigenlijkde
leidslieden van Israël. Een getuigenis moet door twee mensen worden
afgelegd,duszijnhetertwee.DetweeolijfbomenuitZachariazijndus
eenvoorafschaduwingvanMozesenElia,diehetwoordvanGodendus
deGeestvanGodzullenbrengenaanIsraël,metalsuiteindelijkresultaat
debekeringvanIsraëlendevervullingvandeprofetieëninhunvolheid.

6. Zacharia 5

Hetzesdevisioen

Zacharia 5 : 1-11
1 En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een 

vliegende rol.
2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een 

vliegende rol, welker lengte is van twintig ellen, en haar 
breedte van tien ellen.
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Wij zijn gewend 

aan de gedachte dat in het 
O.T., of in de Bijbel in het 
algemeen, veel wonderen 
gebeuren. Dat is niet cor-
rect. Wonderen gebeurden 
in drie perioden in de Bijbel. 
De eerste periode is die van 
Mozes en zijn opvolger 
Jozua. De volgende periode 
is die van Elia en zijn opvol-
ger Elisa. De derde periode 
is die van de Here Jezus en 
Zijn opvolgers, de discipe-
len of apostelen. Zo kom 
je van Mozes via Elia bij 
Christus. Mozes en Elia zijn 
daardoor ook voorlopers 
van Christus. Mozes en Elia 
zouden opgevolgd worden 
door een ander. Dat is ook 
gebeurd. Deze zelfde Mozes 
en Elia verdwijnen hier 
in Openbaring 11 van het 
toneel en zij worden opge-
volgd door Christus Zelf. 
Deze twee getuigen zullen 
in Jeruzalem gedood wor-
den, waarna, weer 3,5 jaar 
later, de Heer Zelf zal ver-
schijnen, buiten Jeruzalem 
op de Olijfberg. Hij zal in 
ieder geval verschijnen aan 
Jeruzalem.



3 Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over 
het ganse land; want een ieder, die steelt, zal van hier, vol-
gens denzelven vloek, uitgeroeid worden; desgelijks een 
ieder, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelven 
vloek, uitgeroeid worden.

4 Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heir-
scharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het 
huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij 
zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het 
verteren, met zijn houten en zijn stenen.

5 En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: 
Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt.

6 En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die 
voortkomt. Verder zeide Hij: Dit is het oog over henlieden 
in het ganse land.

7 En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een 
vrouw, zittende in het midden der efa.

8 En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in 
het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op 
den mond derzelve.

9 En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen 
kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij 
hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij 
voerden de efa tussen de aarde en tussen den hemel.

10 Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen 
brengen zij deze efa?

11 En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het 
land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op 
haar grondvesting.

In Zacharia 5 wordt ingegaan op de negatieve kant van het verhaal.
PositiefwasdepredikingaanIsraël,hunbekeringendeverwoestingvan
degrotetegenstanderBabel.InheteerstevisioenvanZacharia5wordt
echter een vloek uitgesproken over Israël (Juda). In het tweede visioen
wordt iets dergelijks aangekondigd, want daar wordt verband gelegd
tusseneenongelovigIsraël(Juda)enBabel.

Zacharia 5 : 1
1 En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een 

vliegende rol.

Dezerolwasuiteraardeenmegillah,eenboekrol.Zachariazageenboek-
rolvliegen.Ergebeurenmeerongebruikelijkedingenmetboekrollen.In
deeersteplaatswordenzebeschreven, invelegevallenzelfsaanbeide
zijden(vanbinnenenvanbuiten).Tweekeerwordteenboekrolgegeten,
waarvaneenkeerdoorEzechiël.Hetsmaaktegoed,maardeeterwerd
er later misselijk van. Later moest ook de apostel Johannes een boek-
rol opeten. (Openbaring 10) Het veronderstelt dat het woord dat men
spreekt overeenkomt met het woord dat men eerst tot zich genomen
heeft.Hetgaatomdeinhoudvanhetwoord.IndeBijbelwordtdeboek-
rol,hetwoordvanGod,somsgegeten.DegedachteisdathetWoordniet
alleenindebuikkomt,maarookinhethart,opdatmenvervolgensvan-
uithethartzoukunnenspreken.EenprofeetmoethetwoordvanGod
tot zich nemen en daarna datWoord ook spreken.Tot Johannes wordt
gezegddathijdeboekrolmoeteten,want:

Openbaring 10 : 11
11 ... Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en 

Natiën, en talen, en koningen.

Hetetenvaneenboekrolbetekentdatmendeinhoudvanhetgeschrift
totzichneemt.Hierzienweeenboekrolvliegen.

Zacharia 5 : 2
2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een 

vliegende rol, welker lengte is van twintig ellen, en haar 
breedte van tien ellen.

De Engel vroeg aan Zacharia wat hij zag. Een el is ongeveer een halve
meter,dusdeboekrol isongeveer10meter langen5meterbreed.Het
gaatnietomdepreciezeafmetingen,maaromdegetallendiegenoemd
worden. Men was in die dagen niet gewend aan vliegende objecten.
Wijvindenhetlangzamerhandgewoondathelezwaredingendelucht
ingaan. Vroeger vloog er niet veel meer dan vogels en vleermuizen.
Zachariazalwelonderdeindrukgeweestzijn.Hetmoeteenangstaanja-
gendgezichtgeweestzijn.Alsjemiddenindenachteenvliegendeboek-
rolzietvan20bij10ellen,zalhetdingooknogwellichtgegevenhebben.
Hijzaghetindenacht,wanthetzijnnachtgezichten.(Zacharia1:8)

Zacharia 5 : 3, 4
3 Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over 

het ganse land; want een ieder, die steelt, zal van hier, 
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volgens denzelven vloek uitgeroeid worden; desgelijks een 
ieder, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelven 
vloek, uitgeroeid worden.

4 Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heir-
scharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het 
huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij 
zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het 
verteren, met zijn houten en zijn stenen.

Deze rol vertegenwoordigt een vloek, die over de misdadiger komt. De
boekrolvliegtomdathijuitdehemelafkomstigisenkomtvandehemel
overhetganse land (vers3).Eenboekrol is indeBijbelgewoonlijkeen
uitbeeldingvanhetwoordvanGod,zelfsletterlijk.Eenboekisdevorm
waarinhetwoordtoteenmens(deaarde)komt.Woordenzijnonzienlijk,
geestelijk.Alszo’nrolverschijnt,ishetdeuitbeeldingvanhetwoord.Het
woordkrijgtgestalteindezeboekrol.Devormiseenboekrol,omdateen
roluitbeeldingisvaneeuwigheid.Rol=megillah.Daarzithetwoord"gal"
in."Gal"betekentvormwording,maarhethoudtgelijkverbandmetde
vormvandecirkel.Eenrolspreektdaaromoverdeeeuwigheidenomhet
woordmetbetrekkingtoteeuwigedingen.HetwoordvanGodkomthier
overhetvolkenhetbrengteenvloek.Datbetekentdathetnietzomaar
hetwoordvanGodis,maardatheelspeciaaldewetwordtbedoeld.Het
isdewetdieeenvloekbrengtoverdezondaar.Datwordtlaterdoorde
voormaligeFarizeeër,deapostelPaulus,uitgelegdin:

Galaten 3 : 10-13
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn 

onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een 
ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het 
boek der wet, om dat te doen.

11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor 
God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof 
leven.

12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze 
dingen doet, zal door dezelve leven.

13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een 
vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: 
Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Openbaar=duidelijk.Eenmenswordtgerechtvaardigduitgeloofenniet
doorwerkenderwet.Dewetheeftdaarverdernietsmeetemaken.Wij

zijngeneigdvers13tevertalennaarmodernNederlandsmet"Christus
heeft ons verlost van de vloek van de wet", maar het kan net zo goed
betekenen:"devloeknamelijkdewet".Datishierdebetekenis.Dewet
zelf is een vloek. De Here Jezus heeft Zelf de vloek der wet gedragen,
omdatHijdezondenderwereldopZichnam.Hijwerdvooronstotzonde
gemaaktendaaromkwamHij terechtonderdevloekvandezewetof
devloeknamelijkdewet.Hetiseennegatievewijzeomoverdewette
spreken,maarzo ishetnoueenmaal.Dewerkenderwetbrengenniet
andersdaneenvloekoverdemens.Demenswordtverondersteldzichte
houdenaandegehelewet(Galaten3:10)endatiseenonmogelijkheid.
Dewetbrengtalleenvloek,maargenadebrengtverlossing.zie zijlijn 10

InZacharia5isdeboekroleenuitbeeldingvandewet.Hetiseenvloek
dieuitgaatoverhetganseland.Deafmetingvandezeboekrolis20bij
10.Destandaardmaatis10.Debreedteis10endelengteistweemaalzo
groot.Demaatwaarvanwordtuitgegaanisdus10.Datisnietverwon-
derlijk.Hetbevestigtalleendatdezeroleenuitbeeldingisvandewet.De
wetwordtgekarakteriseerdmeteen10,alwashetmaarvanwegedetien
geboden.TienspreektoverhetwoordvanGodinhetalgemeen,overdat
Godspreekt.Datkomttotuitdrukkingindesamenvattingvandewetin
10geboden.Nogkortervindenwehemsamengevatalsééngebodofals
tweedieweeréénzijn.AandeanderekantspreektGodinGenesis1en
datblijktdanooktienkeertegebeurenindiezevendagen.Daarstaat
tienkeer"enGodzeide".TienhoudtverbandmethetsprekenvanGod,
maarookmetdeverantwoordelijkheiddiedemensheeft tenopzichte
vanditwoordvanGod.10wordtwelhetgetalvanverantwoordelijkheid
genoemd. Het is dan een verantwoordelijkheid met betrekking tot het
feitdatGodgesprokenheeft.AlshetwoordvanGodgesprokenwordt,
isdatnooitvrijblijvend.Demensheeftdeverantwoordelijkheidomhet
Woord,alshijhethoort,ooktegelovenendaarzijnvertrouwenintestel-
len.HoedanookistiendeuitbeeldingvanhetwoordvanGod.

DewetkwamtotIsraël indevormvantweestenentafelen(tabletten,
tableaus). Om een of andere reden werden die tien geboden verdeeld
over twee stenen tafelen. Diezelfde dubbelheid komt hier terug in de
lengtevanderolvan20el.Alsjejedetweestenentafelenvierkantvoor-
stelt,danhebje,alsjezenaastelkaarlegt,eenlengtedietweemaalzo
grootisalsdebreedte.Deuiteindelijketweestenentafelen,dieMozes
ontvingendieookbewaardwerdenindearkdesverbonds,wareneigen-
lijk het tweede stel. De eerste set liet Mozes vallen toen hij beneden
aandebergkwamenzagdathetvolkonderaanvoeringvanzijnbroer
Aärondatgoudenkalfgemaakthad.Toenvieldewetuitzijnhandenof
hijsmeethetkapotopdegrond.Hetbrakenzoverdweenhetoorspron-
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Het is goed om hier-

naast Handelingen 15 te leg-
gen, waar de apostel Petrus, 
eveneens afkomstig uit het 
orthodoxe jodendom, ook 
zijn mening ten beste geeft 
over de wet. Hij noemt 
de wet een last, een juk. 
Handelingen 15 : 10: "Nu 
dan, wat verzoekt gij God, 
om een juk op den hals 
der discipelen te leggen, 
hetwelk noch onze vaders, 
noch wij hebben kun-
nen dragen?" Die vaders 
zijn de Israëlieten (Joden) 
onder het Oude Verbond. 
Zijzelf hebben dat juk, de 
wet, ook niet kunnen dra-
gen. Waarom zou datzelfde 
juk nu gelegd worden op 
heidenen die tot geloof 
komen? In Handelingen 15 
proberen sommige gelovi-
gen uit de Joden de gelo-
vigen uit de heidenen te 
dwingen om onder de wet 
te leven. Petrus zegt dat dit 
niet goed is. Waarom zul-
len we dit juk aan anderen 
opleggen? Die kunnen het 
namelijk ook niet dragen. 
Een mens wordt immers 
gerechtvaardigd uit geloof. 
Handelingen 15 : 11: "Maar 
wij geloven, door de gena-
de van den Heere Jezus 
Christus, zalig te worden, 
op zulke wijze als ook zij".



kelijkeverbonddatGodmetIsraëlsloot.Hetwerdgebrokenomdathet
opgeenenkelemanierstandkonhouden.WijzeggendatMozesdewet
lietvallen,maarhetisbeteromtezeggendatAäronhetkapotmaakte.
Eigenlijk dwong het volk met meerderheid van stemmen langs demo-
cratischewegAäron,deovergeblevenleidsmanvanhetvolk,ertoeom
totdezeafgoderijovertegaan.Hetbrekenvandestenentafelenisde
uitbeeldingvanhetbrekenvanhetoorspronkelijkeverbonddatGodmet
Israël sloot. Mozes moest opnieuw naar de berg en hij kreeg opnieuw
een stel stenen tafelen mee. Die stenen tafelen moesten bewaard
wordenineenhoutenkistenlater ineenhoutenkistovertrokkenmet
goud.Veelzakenbetreffendedewetduidendusopeendubbelheid,op
eentweeheidofopdetweede.ToenIsraëluiteindelijkdefinitiefdiewet
hadontvangen,bleekheteentweedetezijn.Dewetwasgeschrevenop
tweestenentafelen.Hierblijkthetuitderoldie20,dus2x10,ellenlang
istegen1x10elbreed.Erzitietsdubbelzinnigsindiewet.Indeeerste
plaatsheeftdiewettweeverschillendekanten.Dewetkannamelijkop
tweeverschillendemanierenbenaderdworden.Volgenseenbenadering
isdeweteenleefregel,hetuitgangspuntvoordechristelijkeethiek.Men
gebruiktdewetalseenverzamelingwettenenregels.

Jesaja 28 : 10
10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op 

regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.

Datiseenmanieromdewettebezien.Overdegenendiedatdoenwordt
gezegddatzeachterovervallen. (Jesaja28 : 13)Als jedewetslechtszo
ziet,gajeeraankapot.Danzalblijkendatgeenmensinstaatisomdie
wet tehouden.Dieeerstesetstenen tafelenbrakdanookmeteen.De
anderesetbrakniet,wantdiewerdbewaardindekist,dieeentypeisvan
deHereJezus,diedewetwelbewaarde,hieldenzelfsvervulde.Dekist
iseentypevandeHereJezus inZijneerstekomst.Vervolgenswerdde
houtenkistvervangendooreenhoutenkistvansittimhout,overtrokken
metgoud.DatiseenbeeldvandeopstandingvanChristus.Daarinwerd
uiteindelijkdewetbewaard.Diewetwerdooknooitmeergezien,want
dekistgingdichtenniemandkwamermeerbij.Opdearkdesverbonds
kwameendeksel,eenuitbeeldingvanverzoening.Deksel=verzoening=
kaporeth.Datgingeroverheenendatwashetdan.Niemandheeftooit
meerwatvandiewetvernomen.Diezelfdewetzoumenmoetenzienals
eenverzamelingonderwijzingen.Wet=thora=onderwijzing,lering.De
wetiseenonderwijzingaangaandedewegtotverzoening.Zelfsdeweg
diedetweestenentafelenzelfaflegden,zijnaleenuitbeeldingvandie
verzoening. Uiteindelijk worden die tafelen in het binnenste, het hart,

van de ark des verbonds gelegd, met daaroverheen het verzoendeksel.
Daarmeeisdezewet-hetOudeVerbond-eenuitbeeldinggewordenvan
het NieuweVerbond, waarvan gezegd wordt dat God Zijn wet (woord,
onderwijzing) in het hart (het binnenste) van de mens zou schrijven.
(Jeremia 31 : 33) Dat wordt uitgebeeld in de twee stenen tafelen die
bewaardwordenindearkdesverbonds.

Dewetheeftdustweekanten.Wanneermendewetzietopmenselijke
wijze,danzietmenhemnietandersdaneenwetboek,alseenverzame-
lingregelswaaraanmenzichtehoudenheeft,hoewelmendatnietkan.
Aandeanderekantkandewetgezienwordenalseenonderwijzingmet
betrekkingtotdewegtotzaligheid.HetOudeVerbond-dewet-iseen
onderwijzingaangaandehetnieuwe.

Hebreeën 7 : 19
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding 

van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.

DewetgeeftslechtsderichtingaandiemengaanmoetomtotGodte
komen.Dewet,hetOudeVerbond,isnietandersdaneenvóórafschadu-
wingvanhetNieuweVerbond.Mennoemtdewetookweleenschadu-
wendienst.Hetgaatnietomdedingenzelf,maaromdedingenachter
dedingen.Hetgaatnietomdeoffers,maaromdatgenewaardeoffers
een uitbeelding van zijn. Dat is een andere manier om de wet te zien.
Diedubbeletoepassingvandewetkomtweldegelijkaandeordeinde
Bijbel.Detoepassingvan"gebodopgebodenregelopregel"istocheen
toepassingdiedoordestaatweldegelijkgehandhaafddiendeteworden
(Jemaintiendrai=ikzalhandhaven).Israëlalsstaat,alsvolk,diendezich
weldegelijkzoveelmogelijkaandiewettehouden,opdatGoddiestaat
endatlandookzouzegenen.NietalleenwashetvolkhetvolkvanGod,
maarhetlandwasookvanGod.Datwordtvelemalenherhaald.Godzou
nietalleenhetvolk,maarookhetlandzegenen.Alshetlandgezegend
wordt, wordt ook het volk dat er woont gezegend. Zegen van het land
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in eventueel in de bodem te vinden
mineralegrondstoffen.Meervoordehandligthetomtezienopdeagra-
rischeopbrengstenrijkdomvanhetland.Hetheeftdustemakenmetde
opbrengstvandeoogstendatwordtindeBijbelergveelgenoemd.

AlsIsraëlnaarhetlandgaat,heetheteenlandovervloeiendevanmelk
en honing. Ik ben mij bewust welke geestelijke betekenis daarachter
steekt,maardatisnatuurlijkookletterlijkwaar.
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Deuteronomium 8 : 8
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebo-

men, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbo-
men, en van honig;

Dat is de bekende reeks van zeven vruchten, maar dat wordt gezegd
overhetland.DeHeerzouhetlandzegenenalshetvolkzichalsvolkzou
onderwerpenaandewet.Dewethadalsleefregeldusweldegelijkeen
functievoorhetvolkhieropaarde.Zelfshethoudenvandewet,eenreli-
gieuzeaangelegenheid,zoueenuitwerkinghebbenopdeopbrengstvan
hetlandendusopdeeconomie.Deeconomieheeftweereenuitwerking
ophettotalewelvarenvanhetlandendusookopdemachtspositieen
de veiligheid van het land. De wet heeft dus wel degelijk die functie.
Israëlalsvolkhieldzichechternietaandiewet,omdathethennietaan-
trekkelijkgenoegleekenomdatmendachtdathetnietvoldoendewinst
zou opleveren. Ook individuele Israëlieten hebben zich aan het woord
vanGodalsonderwijzingweiniggelegenlatenliggen.MenheeftdeHeer
nietgediend.DegeschiedenisvanIsraëlisdanookdegeschiedenisvan
eenvolkdatgenoemdwerdbijdeNaamvanJehovah,althansdoorde
buitenlanders,maardatinwerkelijkheiddieNaamvanJehovahnietaan-
riependieNaamvanJehovahooknietdiende.Datstaatopveleplaatsen
indeBijbel.DeHeerklaagtinhetheleO.T.datHijhetvolkzegent,maar
datzeHemnietdienen.Dezewetinzijndubbelebetekenisbrengtdusin
depraktijkookeenvloekoverhetland.Hetvolkdatzichnietwilhouden
aandewet,roeptdaarmeeeenoordeeloverzichaf.

Israël (Juda)hadophetmomentvanhetverschijnenvandezeprofetie
juisteenoordeelachterderug.WehebbeneralbijstilgestaandatIsraël
490jarenlangdesabbatjarennietgevierdhad.Daaromwerdhetland
490:7=70jarenwoestgelatendoordeHeer.70sabbatjarenhadmen
verzuimd te vieren. In het sabbatjaar zou het land braak moeten lig-
gen, zodat het geen oogst zou opleveren. Israël heeft dat niet gedaan.
Ze vonden het zonde om die winst zo maar weg te gooien. Dat bleek
echter een misrekening te zijn. Het gevolg ervan was dat de Heer Zijn
regennietzondendatdushetlandnietopbracht.Menvertrouwdeniet
op het woord van de Heer. In de woestijn kon het land helemaal niets
opbrengen.Hetbroodkwamtoennietuitdeaardeofuithetbroodhuis,
maaruitdehemel.Hetmannaishetbrooddeslevensdatuitdehemelis
nedergedaald.Hetvielzesdagenlang.Menmoesthetzesdagenoprapen
enmenhaderpreciesgenoegaan.Preciesgepast!Eigenaardighè?Opde
zesdedagvielhetdubbel.Opdezesdedagwerderookgeraaptvoorde
zevendedag,wantopdezevendedagvielerniets.Dathoefdeookniet,

wantmenhadtochgenoeg.HetzelfdeprincipehaddeHeerbeloofdvoor
hetsabbatjaar.Hijhadbeloofddathet landinhetzesdejaareendub-
beleopbrengstzouhebben,zodatmenhetzevendejaarkonlevenuitde
opbrengstvanhetzesdejaar.Israëlvondhetnadegoedeopbrengstin
hetzesdejaarzondeomhetlandhetzevendejaarte latenliggen.Het
resultaatwasdatmendie70sabbatjarenachterafheeftmoeteninhalen.
DeHeerheefthenhetlanduitgejaagdenhetlandheeft70jarenbraak
gelegen.Dieeconomischewetgaatdushelemaalnietop.Deagrarische
wetookniet,wantjebentafhankelijkvanhetweerenhetweerisnog
altijdindehandvandeHeer;indeoudtestamentischetijdinelkgeval.
IndezedagenligtdatietsmoeilijkeromdatdeHeerZichvoordewereld
verbergt,maarhetprincipeblijftnatuurlijkweldegelijkgeldig.

Menheeftzichnietgehoudenaandevoorschriftenvandewetendus
brengtdiezelfdewetvervolgenseenvloek.Diewetzegtnietalleenhoe
menzoumoetenlevenenhoedemaatschappijendeeconomiezouden
moetenwordeningerichtinIsraël,bijhetvolkvanGod.Dewetzegtook
watdeHeerzoudoenalszijzichernietaanzoudenhouden.Opdiewijze
wordtdeweteenvloek.Als jeervanuitgaat,meer inhetalgemeenen
toegepastopdeindividuelemens,dathetonmogelijkisomdehelewet
tehouden,danblijktdewet in iedergevaleenvloektezijn.Omdatde
weteenvloekis,moetmenervanverlostworden.Hetiseenmooiver-
haalomtezeggendatdewetdantochdewetGodsis,waaraanmenzich
zoumoetenhoudenenvolgenswelkemenzogoedmogelijkzoumoeten
leven, maar dan verzuimt men om de andere kant van het verhaal te
lezenindeschrift.Erstaatookdatwevandewet,dieeenvloekiseneen
juk dat we niet kunnen dragen, verlost moeten worden. Als gelovigen
zijnwevandewetverlost.

Demaatvan20bij10komtnogeenkeerindeBijbelvoor.

1 Koningen 6 : 3
3 En het voorhuis, vooraan den tempel van dat huis, was 

in zijn lengte van twintig ellen, naar de breedte van het 
huis, tien ellen in zijn breedte, vooraan het huis.

HetgaathieroverdebouwvandetempelvanSalomo.Datwasdeeerste
grotetempelinIsraël.Ditblijktdeafmetingtezijnvanhetvoorhuis.Men
moestdoorditvoorhuisalsmendetempelwildebinnengaan.Die20bij
10ellenvormendusdewegdieleidttotinhetheiligdom.Datisookde
manierwaaropdewetbeschrevenkanworden.Dewetinhetalgemeen,
alshetwoordvanGod,beschrijftdewegtotzaligheid,diehetheiligdom
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binnenvoert. De moeilijkheid is alleen dat men die weg niet passeren
kan,omdatdeweteenvloekblijkt tezijn.Menkanhetheiligdomdus
nietwerkelijkbinnen.

Romeinen 3 : 20
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerecht-

vaardigd worden, ...

Er is nog een ander aspect aan verbonden. Die dubbelheid van de wet
houdt in dat de wet bovendien spreekt over het verbond dat daarna
zoukomen.Hettweedeverbondwerduitgebeelddoorhettweedestel
stenentafelenendoordatertweetafelenzijn.HetwijstophetNieuwe
Verbond.DaarvanwordtgezegddatwedaardoorweltotGodnaderen.
(Hebreeën7:17)WekrijgeninZacharia6temakenmetdehogepriester
Josuadieeenkroonopzijnhoofdkrijgt.Daarmeewordthijeentypevan
ChristusalsdeHogepriesternaardeordeningvanMelchizédek,dieniet
alleenPriesteris,maarookKoning.DaaromkrijgtdepriesterJosuaeen
kroon op zijn hoofd. Het is een priesterschap dat verband houdt met
het nieuwe, het tweede verbond. Hebreeën 7 spreekt over een nieuw
verbond,overeennieuwewet.ChristusisHogepriestergeworden,maar
niet naar de ordening van Aäron. Dat was de priesterorde van het O.T.
Christus is Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. Dat is een
priesterschapvaneenandereorde.

DeapostelPaulusmaaktduidelijkdatdewetgeenvolmaaktenadering
tot God brengt, want men kan als zondaar niet tot God naderen. Het
bloedvanstierenenbokkenkandezondennueenmaalnietwegnemen.
(Hebreeën 10 : 4) We hebben dus een ander offer en een andere hoop
(toekomstverwachting)nodig,waardoorwijweldegelijktotGodnaderen.
DatisnietdoorhetpriesterschapvanAäron,maardoorhetPriesterschap
van Melchizédek. Daarom staat er geschreven dat de wet (slechts) de
aanleidingisvaneenbeterehoop,doorwelkewijtotGodnaderen.Datis
eenbeterehoop,omdatmendoordeoffersvanhetOudeVerbondniettot
Godkonnaderen.Menkonmisschieneenheeleindgaan,maarmenkon
Godnietbereiken.OnderhetNieuweVerbondgaatdatwel.Daaromishet
OudeVerbondslechtseenaanwijzingtoteennieuwerverbond,"eenbete-
rehoop".Alsmenhethogerpriesterschapvandewetloslaat,dandoetmen
nieteenstapterug.AlsmentotaanvaardingvanChristusalsHogepriester
komt,dandoetmen,integendeel,eenstapvooruit.Daargaathetom.Dit
iseigenlijkwatikhadmoetenvertellennaaraanleidingvanZacharia6in
verbandmetJosua,dehogepriesterdiegekroondzouworden.

Niettemingaatheterdusomdatdewettweeledigis.Datzithemindie
20ellen,indetweestenentafelenenindetweestellenstenentafelen.
Het is namelijk een aanleiding van een betere hoop. (Hebreeën 7 : 19)
Hetduidtopdetweedediekomt,hetbetere,hetNieuweVerbond.Dat
isgeenvloek,maarhetOudeVerbondbrengtweldegelijkeenvloekover
degenendiedaaronderleven,eenvoudigomdatzenietinstaatzijnaan
devoorwaardenvandiewetderwerkentevoldoen.OnderhetNieuwe
Verbondisdatanders,wantdaarleeftmennietonderdewetderwer-
ken,maaronderdegenade.InZacharia5wordtdewetuitgebeeldinde
vormvandezerol,dietweemaalzolangalsbreedis.

Zacharia 5 : 3, 4
3 Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over 

het ganse land; want een ieder, die steelt, zal van hier, vol-
gens denzelven vloek, uitgeroeid worden; desgelijks een 
ieder, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelven 
vloek, uitgeroeid worden.

4 Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heir-
scharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het 
huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij 
zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het 
verteren, met zijn houten en zijn stenen.

Invers3en4wordtgesprokenovertweecategorieënwaaroverdievloek
komt.Hetisnietzomaareenkeus,wantdiekeuswordtherhaaldinvers
4. Het is het woord en de wet van de Heer, dus Hij brengt deze vloek
voort. De dief is degene die steelt uit vers 4. Die vloek zal in het huis
komenvandegenediesteeltenvandegenedievalselijkzweertendie
vloekzalhethuisverteren, inclusiefzijnafgodsbeelden.Houtensteen
slaatopdeafgoderijdiebedrevenwerd.

Er wordt hier geen oordeel uitgesproken over de dief en over degene
die valselijk zweert, want er zijn nog meer geboden die men zou kun-
nenovertredenendanlijkthetnetofdienietgeoordeeldworden.Hier
wordtnietgesprokenoverindividueleIsraëlieten,maaroverhetlandals
zodanig.(vers3)Israël(Juda!)wordthierbeschrevenalsdegenediesteelt
endievalselijkzweertbijMijnNaam.(vers4)Datwilzeggendatzijde
Naam Jehovah ijdelijk gebruiken.Waar het meer nauwkeurig op slaat
zullenwezieninhetvolgendevisioen.Daarwordthetietsnauwkeuriger
uitgelegd.Inditzesdevisioengaathetomeenoordeeldatkomtoverhet
landvanwegezijnontrouwenafgoderij.Hetiseenvloekdiedewetnu
eenmaaluitspreektoverdegenendiedewetniethouden.
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Hetzevendevisioen

Nukomenweinhettweedenegatievevisioen,wantookdaaringaathet
overeenoordeel.

Zacharia 5 : 5, 6
5 En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: 

Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt.
6 En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die 

voortkomt. Verder zeide Hij: Dit is het oog over henlieden 
in het ganse land.

Eenefaiseenvrijgroteinhoudsmaat.Dezeinhoudsmaatisiniedergeval
grootgenoegomereenvrouw in tekunnenverbergen.Eenefa iseen
maatdiegebruiktwordtomdeinhoudtemeten,bijvoorbeeldvangraan.
Datisuiteraardnoodzakelijkvoordehandel.Daarisdezeefadanookeen
uitbeeldingvan.Endatnietalleen,wantookdeanderedelendieindeze
profetievoorkomensprekendaarover.Vers6betekentindezevertaling
zoniets.Hetoogstaatvoordeuiterlijkedingen.Erstaatinderdaadhet
woord"oog",maardatkanookopgevatwordenals"datwatvoorogen
is","datwatgezienwordt","datwathetoogervanwaarneemt".Eigenlijk
betekenthet"Zoziethetlanderuit"."Oog"kanookvertaaldwordenmet
"bron",maardatistochhetzelfde.Kentuhetverhaalvandesplinteren
debalkiniemandsoog?Datgaatnietoveriemandsoog,maaroverzijn
bron.Alserineenbronhoutligt,danbederfthetwater.Hetwaterwordt
dan giftig. In het Hebreeuws is het woord voor "oog" hetzelfde als het
woordvoor"bron".Eenbronisdeoorsprongderdingen,zodathierook
gesproken kan worden over "de oorsprong van henlieden in het ganse
land".Datiswaaruitzevoortkomen.Inbeidegevallenbetekenthetdat
heteenbeschrijvingisvanhoehetlanderuitziet,endatnietinhetver-
leden,wantdatoordeelisalgeweest,maarinwatvanuitZachariagezien
nogtoekomstis.Daarvanvindenwehiereenbeschrijving.

Zacharia 5 : 7
7 En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een 

vrouw, zittende in het midden der efa.

"Plaat" is geen verkeerde vertaling, maar het is eigenlijk het woord
voor "talent", "kikar" in het Hebreeuws, en dat is een munteenheid.
Tegelijkertijdbetekenthetookcirkel,wanteenmuntisrondenhetbete-
kent"brood",nietalslevensmiddel,maaralsdevormvaniets.Denkmaar

aaneenbroodjegoud.EenbaargoudnoemenwedatinhetNederlands.
Hetgaatomeenbroodjevanmetaal,eenstukofeenblokgoud,maar
dan weer in de zin van betaalmiddel. In dit geval zal het een ronde
plaatloodgeweestzijn,diedezeefaafdekte,indevormvaneenmunt.
Eigenlijkstaater"eentalentlood",eenmunteenheid,maardanvanlood.
Erziteenheleboelachter.Eenefaiseenmaateneentalentisookeen
maat.Zehoudenbeideverbandmethandel,inhoudsmatenengeld.

Het woord "lood" is afgeleid van "stof". "Afar" = "stof zijn", "grijs zijn".
Zoals bekend is niet alleen stof grijs (kleurloos), maar ook lood is grijs.
Loodiseigenlijkblauw,maardatishetmaarheelkort,wanthetoxideert
ogenblikkelijk(metzuurstof).Loodzieterdusaltijdgrijsuit,hoewelhet
strikt genomen inwendig blauw is. Lood wordt ook in de Bijbel in de
eersteplaatsgenoemdvanwegehetgewicht.Bijonsisdatookzo.Ietsis
alsloodomdathetzwaaris.Loodspreektaltijdoverzwaarte.Alleswat
uitloodgemaaktis,zaktookweernaarbenedenterug.Zokomthetlood
ookindeBijbelvoor.MeestalkomtloodindeBijbelvoorineenopsom-
mingvanmetalen.Danbetekenthetnietzoveel,maardeeerstekeerdat
loodvoorkomt,(Exodus15:10)spreekthet,voorzoverikweet,overhet
hogegewichtwaardoordingennaarbenedengaan.Datismetstofook
zo.Vandaardatditloodspreektoverdestoffelijkheidvanietsenoverde
aantrekkingskrachtvandeaarde,dathetdaarheenweerkeert.Hetishet-
zelfdeprincipealshetterugverlangenvanIsraëlnaarEgypte.Datiseen
krachtdiehenterugtrektnaarwaarzijvandaangekomenzijn.Datismet
loodookzo,wanthetwordtgenomenalsstofuitdeaardbodemenhet
keert daarheen weder. Lood staat ook in verband met wat geschreven
wordt. Een potlood is oorspronkelijk een loden stift waarmee geschre-
venwordt.Jekuntmetloodheelgoedschrijvenoptegels,steenenklei.
zie zijlijn 11 Erwasduseen lodendeksel,eenzwaargewichtopdezeefa.
Dezelodenplaatlagalopdeefa,maarhijwerdevenopgehevenopdat
deprofeetZachariaindeefazoukunnenkijken.

Zacharia 5 : 8
8 En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in 

het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op 
den mond derzelve.

Zachariamochtereveninkijkenendaarnawerddegoddeloosheid,deze
vrouw,weerteruggeworpenindeefaenhetlodendekselgingweerop
deopening.Deefastaatdaardusmethetlooderopendevrouwerin.
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Even tussendoor: 

Een gomer is 1/10 deel van 
een efa. Een efa is dus tien 
gomer. Nu zijn we weer 
terug bij de tien van het 
Woord uit het zesde visi-
oen. Lood heeft te maken 
met het schrijven. Als u de 
teksten in de Bijbel opzoekt 
waar lood voorkomt, zult 
u er ook inderdaad mee te 
maken krijgen dat er din-
gen geschreven staan. Dit 
lood wijst terug naar de 
rol uit de voorgaande pro-
fetie. De boekrol is immers 
beschreven. Kennelijk wijst 
ook de efa daarop, omdat 
het tien gomer is.



Zacharia 5 : 9
9 En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen 

kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij 
hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij 
voerden de efa tussen de aarde en tussen den hemel.

Devleugelsvaneenooievaarzijnwitmetzwartepunten.Dezevrouwen
vlogennietnaardehemelofnaardeaarde,maarertussendoor.

Zacharia 5 : 10, 11
10 Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen 

brengen zij deze efa?
11 En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het 

land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op 
haar grondvesting.

Babel ligt in het land Sinear. De vrouw die gevangen gehouden wordt
indeefametdiegrotemuntvanlooderop,wordtweggevoerdnaarhet
landSinearopdatzedaargegrondvestzouworden.Hetiseeneigenaar-
digverhaal,maardebetekeniservanisnietzomoeilijk.Dezevrouwiseen
beeldvanIsraël(Juda!),vanIsraëlonderdewetbijvoorbeeld.Hierbevindt
zichdevrouwonderhetlodendeksel.Hetiseenlast.Erzitnogeenheel
anderegedachteaanvast.Zowelditlodentalent(vertaaldmet"plaat")
alsdezeefaheefttemakenmethandel.Indeschriftishandelaltijdeen
tweedekeus.Debelangrijkstebronvandeinkomstenisaltijddeagrari-
schesector,deopbrengstvanhetland.Israëlisvanoorsprongeenland
dat leefdevanwatGodgaf,vandenatuur,vanwathet landopbracht.
Israëlisdatvóórdeballingschapaltijdgebleven,maarnadeballingschap
endusnadedagenvanZachariaisdaarveranderingingekomen,want
toenwerd Israël (Juda!) indeeersteplaatseen landvanhandel.Het is
daarookuiterstgeschiktvoor,omdathetopeenknooppuntvanwegen
ligt,diedwarsdoorhetMidden-Oostenvoeren.Hetiseenkaravaanroute
van noord naar zuid, die dwars door Palestina loopt. Als je van Egypte
naar Babel gaat, dan ligt de route die dwars door Palestina gaat het
meestvoordehand.Indepraktijkbleekdatook,wantalsdeFaraovan
Egyptedachtdathijnaarhetoostenennoordenzijnrijkmoestuitbrei-
den, dan kwam hij prompt voor Jeruzalem te staan. Als Nebukadnezar
naarEgyptewilde,kwamhijookvoorJeruzalemtestaan.Jeruzalemwas
dusaltijdweerdeprooivandevijandelijkemogendheden,omdathetnu
eenmaalopdekaravaanrouteligt.Omdathetzo’nmooierouteis,ishet
ookeenideaalpuntomhandeltedrijven.zie zijlijn 12

Hierwordteenoordeelaangekondigdovereenvolkdatnietleeftvande
handelalszodanig,maarvanhetbedrijvenvanbedrog.Datoordeelblijkt
eerstdevloekvandewettezijn.Indetweedeplaatswordtdatoordeel
uitgebeeld indezevrouwindeefa,dezuiveremaateenheid,onderhet
lodendeksel.Dit"deksel"iseenmunteenheid,hoeweltalentengewoon-
lijknietvanloodwaren,maarvanzilverofgoud.Opgeslotenindezemid-
delen,diegebruiktwordenbijdehandel,wordtdezevrouwweggevoerd
naarBabel.InditvisioenwordtIsraël(Juda)dusweggevoerdnaarBabel,
opdatzijdaargebouwdzouworden.Ditisnietdeaankondigingvande
Babylonischeballingschap,wantdieishieralgeweest.Hetgaatdusom
ietsdatlaterzougebeuren.HierwordtuitgebeelddatIsraël(Juda)niks
beterisdanBabel,waaruithetjuistverlostwasuitdeBabylonischebal-
lingschap. Israël (Juda) was niks beter dan het Babel waaruit indertijd
Abraham verlost werd. Abraham kwam uit Ur der Chaldeeën en dat
is ook het land Sinear. Israël (Juda) wordt als het ware teruggebracht
naarhet landvanoorsprong,Babel!DatblijktnieteensEgypte tezijn,
maarBabel.Dat isdeverreoorsprong.Hetwordtnatuurlijk inverband
gebrachtmetdeBabylonischeballingschapdiezojuistgeweestis.

DevrouwwordtteruggevoerdnaarBabel,omdatzedaarfeitelijkthuis-
hoort, omdat ze zich niet houdt aan de inzettingen, aan de geboden,
aandewet,aandeovereenkomsten,aandeeedzweringenenzovoorts.
DatdoendeBabyloniërsooknietendusstuurtGodZijnvolkterugnaar
waar het vandaan kwam, naar Babel. Bovendien wordt ze weggevoerd
opvleugelenvaneenooievaar.IndeBijbelwordtdeooievaarwelmeer
vergelekenmetIsraël,zowelinnegatievealsinpositievezin.Erstaatin
deBijbeldatdeooievaarzijntijdkent.(Jeremia8:7)Datduidtopdetrek
indezomerenindewinter.Tegendewintervliegenzenaarhetzuiden
enindezomerkomenzeweerterug.Hijweetprecieswelk jaargetijde
hetis.Hijkentzijntijden.Erstaatdatdeooievaarzijntijdenkent,maar
hetvolkvandeHeerdatnietdoet.Dezeooievaar isvooralbekendom
hetverschijnseldathijzonauwkeurigzijnoorspronkelijkewoningweet
terug tevinden.Hijgaatsteedsnaarzijnoudenest terugenelkekeer
verhoogthijdat.DatishetverschijnselvanBabel.InBabelbouwdemen
eentoren.Datdoeteenooievaarook.

Datdeooievaarelkjaarhetnesthogerenhogerbouwt,zounognietzo
ergzijn,warehetnietdathijverzuimtomzijnnestschoontemaken.Het
wordtdusvuilerenvuiler.DatisnouBabel,maardatisookIsraëldathier
zojuist is teruggekeerd uit ballingschap. Het was al eens gekomen uit
Babel(Abraham),hetwasaleensgekomenuitEgypte,hetwasnuweer
gekomenuitBabel.Degedachtedaarbij isdathetelkekeerterugkeert
enzijnnestverderbevuiltenvergroot.Daaromwordthetweggevoerd
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Na de ballingschap 

had Israël (Juda) dus in de 
eerste plaats de handel 
als bron van broodwin-
ning waar de economie 
op draaide. Het jodendom 
heeft zelfs een uitstekende 
reputatie opgebouwd op 
het gebied van handel. Dat 
is algemeen bekend. Daar is 
op zich ook helemaal niets 
tegen, ware het niet dat 
de handel in vele gevallen 
leidt tot bedrog. Dat geldt 
zeker in de Bijbel, maar ook 
daarbuiten. Het is zelfs zo 
dat in sommige gevallen 
het woord koophandel in 
de Bijbel genoemd wordt, 
terwijl duidelijk is dat 
het niet gaat om eerlijke 
handel, maar om bedrog. 
Dat komt nogal eens voor. 
Daarop wordt al in het 
eerste visioen. (Zacharia 5 : 
1-4) gezinspeeld. Daar staat 
dat die vloek komt over 
degene die steelt en degene 
die valselijk zweert. Er wor-
den overeenkomsten aan-
gegaan onder eedzwering, 
maar ten onrechte, met 
valse opzet. Als je bij de 
Naam van Jehovah zweert 
en je houd je er niet aan, 
dan zal Jehovah Zijn oor-
deel brengen. In het alge-
meen kan dit ook uitgelegd 
worden als stelen, want het 
gaat om de onrechtmatige 
toe-eigening van de din-
gen.



naardeplaatswaarheteigenlijkthuishoortendatisBabel.Hetwordt
afgevoerd naar de plaats waar het zich mee associeert, waar het van
oorsprongvandaankomt:Babel.Daarommoetdezevrouw inhet land
Sinearwordengevestigdengesteldophaargrondvesting.(vers11)

Het is tragisch, want hier wordt dus opnieuw een ballingschap aan-
gekondigd voor Israël (Juda) en bovendien weer in verband met Babel.
Dat wijst op de toekomst en ook op de 70-ste week van Daniël, want
datzijndedagenwaarinBabeldehoofdstadvandewereldzalzijn.Het
zalzelfszozijndatdeJoodsestaatindiedageneenverbondzalsluiten
met Babel. Dit is de uitbeelding van Israël (Juda), dat terugkeert naar
hetoudenest,naarBabelendaarmeeeenverbondsluit.Daaromheeft
het dan vrede gedurende 3,5 jaar, maar daarna zal een haastig verderf
ditBabel(Juda)overkomen.Ditzijndezelfde3,5jaaralswaarindetwee
olijfbomenuitZacharia4,detweegetuigen,zullenoptreden.Daarmee
ishetverhaalweercompleet.Hetbetekentdaterweliswaarverlossing
komtvoorIsraël,maarvoordathetzoveriszullenernogheelwatdingen
moetengebeurenenzullenooknogheelwatoordelenoverIsraëlkomen
indedagenvandegroteverdrukking.

De ooievaar wordt verondersteld leven en geluk te brengen. Hetzelfde
kan gezegd worden van Israël. Hoewel Israël steeds terugkeert op het
oudenest,altijdweerindezelfdefoutvervaltenheteigennestbevuilt,
ishettochzodatdezaligheiduitdeJodenis.Hetbrengttochgeluk.Het
iszelfszodathetnieuwelevenwordtvoortgebrachtdoorIsraël.

7. Zacharia 6

Hetachtstevisioen

Zacharia 6 : 1-8
1 En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, vier 

wagens gingen er uit van tussen twee bergen, en die ber-
gen waren bergen van koper.

2 Aan den eersten wagen waren rode paarden; en aan den 
tweeden wagen waren zwarte paarden.

3 En aan den derden wagen witte paarden; en aan den 
vierden wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren.

4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij 
sprak: Wat zijn deze, mijn Heere?

5 En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de 
vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden 

voor den Heere der ganse aarde.
6 Aan welken wagen de zwarte paarden zijn, die paarden 

gaan uit naar het Noorderland; en de witte gaan uit, 
dezelve achterna; en de hagelvlekkige gaan uit naar het 
Zuiderland.

7 En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, 
om het land te doorwandelen; want Hij had gezegd: Gaat 
heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het 
land.

8 En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die 
uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest 
doen rusten in het Noorderland.

Totzovergaatditvisioenendanstaaterin:

Zacharia 6 : 9
9 En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:

Daargaathetnietmeeromeenvisioen,maaromdingendierechtstreeks
plaatsvondenenwaarinZachariabetrokkenwerd.Ditlaatstevisioenin
Zacharia 6 voert naar de laatste dagen van alle heidense heerschap-
pij, naar de laatste dagen van de tijden der heidenen. En ook naar het
MessiaanseRijk,deopenbaringvanhetKoninkrijkvanChristusopaarde.
Daargaandezeprofetieëndusnaartoe.HeelZacharia6,eersthetvisioen
endaarnahetverhaaloverJosua,dehogepriesterdiegekroondwordt,is
danfeitelijkookdeclimaxvanditboek.Waterverdervolgtzijnlossepro-
fetieën,losseaanmerkingenencommentarenopallerleigebeurtenissen
diezichindetoekomstzullenafspelen.Datgebeurtinklaretaal,terwijl
we tothier inZacharia6 temakenhebbenmetvisioenen,diespreken
over verborgen dingen.Visioenen hebben een verborgen betekenis. De
geheletijdwaarinhetKoninkrijkvanChristusnognietgeopenbaardis,
wordtaangeduidals"deverborgenheid".Overdieperiodewordtbijvoor-
keurgesprokenindevormvangelijkenissen,visioenenenprofetischeof
geestelijkebetekenissenvanBijbelsegeschiedenis.Vandaardatwedat
ookhierindezeprofeetvinden.

Zacharia 6 : 1
1 En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, vier 

wagens gingen er uit van tussen twee bergen, en die ber-
gen waren bergen van koper.

B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � �



De visioenen beginnen allemaal met het opheffen van de ogen. Dit is
de achtste keer dat dit gebeurt. Het is het achtste nachtgezicht van
Zacharia. In vers 2 worden de paarden beschreven die voor de wagens
staan.Overdewagenszelfwordtnietsgezegd.Erwordtookeentoelich-
tingopgegeven,maardievolgtpas invers5,want invers4vraagtde
profeetzoalsvanouds:"Watzijndeze?"Hetantwoordkomtin:

Zacharia 6 : 5
5 En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de 

vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden 
voor den Heere der ganse aarde.

Ditbetekentinelkgevaldatwatdezewagensenpaardennugaandoen,
inovereenstemmingismetdewilvanGod.Umoetgoedbegrijpendat
al wat er geprofeteerd wordt, door God wordt geprofeteerd, bekend
gemaakt. Al wat Hij profeteert, is echter nog niet hetzelfde als al wat
Hij wil. Per slot van rekening zijn er heel wat profetieën die schrijven
overdingendiewelzoudengebeuren,maardieGodnietgewildheeft.
Eén van de grote verwarringen, ook in onze dagen, is dat men het
onderscheidnietzietofsomsooknietwilzien,tussenwatGodgezegd
heeftdatergebeurenzouenwatGodgezegdheeftdatHijwildedater
gebeuren zou. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. zie zijlijn 13
WatdezewagensgaandoenisinovereenstemmingmetdewilvanGod,
wantvolgensvers5stondenzijvoordeHeerderganseaarde.Vanuitdie
positie,vanvoorhetaangezichtdesHeeren,rijdenzijuit.Hetgaaterom
datdievierwagensietstemakenhebbenmethetaangezichtGodsen
datzeZijnwilgaanvolvoeren.Datiseenbelangrijkewaarheid.

Erstaatdatzijuitgingenvantussentweebergen.DetraditioneelJoodse
verklaringwijsteropdaternietstaat"tussentweebergen",maar"tus-
sendetweebergen".Erstaateenbepalendlidwoordvoor,zodathettwee
bergenzijndiebijelkaarhorenendieookbekendzijn.Deverklaringis
dan dat deze twee bergen Sion en de Olijfberg zijn. Sion is de plaats
waardetroonvanDavidstond.DeOlijfbergiseenuitbeeldingvanhet
KoninkrijkvanChristus,vanhetMessiaanseRijk.InPsalm2:6noemtde
HeerSiondebergZijnerheiligheid.Hetgaatdaaromdevolkeren,dehei-
denen,dieijdelheidbedenken.ZeberaadslagentezamentegendeHeere
entegenZijnMessias(=Gezalfde=Christus).Devolkerenzijninopstand
tegen Christus. In vers 6 staat dat de Heer Zijn Koning heeft gesteld
(neergezet, geplaatst). Men heeft dit woord ten onrechte vertaald met
"gezalfd".Normaalwordteenkoninggezalfd.Datisnatuurlijkzo,maar
hijkanookgesteldworden.Datstellenisdanhetaanstellenalserfge-

naam,hetaanstellenalszoon,zoalsdatookinhetN.T.voorkomt.Alsde
koninggesteldwordt, isdatomdathijgesteldwordtalserfgenaamen
dusalszoon.Inhetgevalvandekroonprinsbetekenthetalshijalszoon
wordtaangesteld,dathijkoningwordt.Daaropwordthiergezinspeeld.

Sion isvanoudsherdieberg inJeruzalemwaarophetpaleisvanDavid
stond. Het is dus de plaats van de troon, het huis en de dynastie van
David.Daarhoortdekoningtezitten.AangeziendeMessiasnietalleen
deZoonvanGod,maarookdeZoonvanDavidzouzijn,zouZijn troon
moeten staan op Sion. Hier gaat het erom dat God Zijn Zoon gesteld
heeft.DeZoonvanGodistegelijkertijddeZoonvanDavid.(2Samuël7)
DezeZoonvanGodzaldusinderdaadalsKoningzittenopeentroondie
officieelzijnplaatsheeftopdebergSion.Vandaardateenwedergeboren,
gelovigIsraëldikwijlswordtaangeduidmet"Sion"of"dochtervanSion".
BijSinaïwordtdeuitdrukking"dehoerachtigevrouw"gebruiktenalshet
gaatoverhetNieuweVerbondinverbandmetIsraël,danheethetineens
'dedochtervanSion".DanhebbenweeenwedergeborenIsraël,niet in
verbandmetSinaï,dewet,maarinverbandmetSion,deplaatswaarde
troonzoustaan.

InPsalm2wordtgesprokenover"debergMijnerheiligheid",waaropde
troon zou moeten staan van iemand die gekroond wordt. Die persoon
isuiteraardeen typevanChristusZelf.Erzaldusvaneen troonsprake
moetenzijnendatisdusSion.Diekroonendietroonhorenthuisinhet
geopenbaarde Koninkrijk van Christus in de toekomst. De Olijfberg is
daardeuitbeeldingvan.DeOlijfbergisdeuitbeeldingvanhetKoninkrijk
dat tot op heden verworpen wordt. In de laatste dagen van de eerste
komstvandeHere Jezus, indeberuchte lijdensweek, trokHijZichelke
avond terug op de Olijfberg om daar zijn discipelen, de gelovigen, te
onderwijzenhoehetnouverderzougaanenhoehetnouzatmethet
Koninkrijk.Eénvandebelangrijksteaspectenvandieboodschap isdat
het Koninkrijk aanvankelijk niet openbaar zou worden. Die waarheid
wordtdoordeHeeruitgebeelddoordatHijnietovernachtinJeruzalem,
maar buiten Jeruzalem. De wereld zou donker worden. Het Licht der
wereldzoumaar tijdelijkblijvenenhetzoudusverdwijnen.Dewereld
zouweer induisternis terechtkomen,maar indieduisternis isdeHeer
niet.DieHeerheeftZichnamelijkteruggetrokken.Datwordtuitgebeeld
doordatdeHeerZich‘savondssteedsmetZijndiscipelenterugtrokop
de Olijfberg. Hij overnachtte in Bethanië, op de andere helling, aan de
oostelijkekantvandeOlijfberg.DatisopdeOlijfberg,alishetdanniet
detop.HijgingongetwijfeldnaarhethuisvanMaria,MarthaenLazarus.
AandewestelijkehellingvandeOlijfbergligtdanJeruzalem.
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Een eenvoudig 

voorbeeld daarvan is het 
Zionisme. Een deel van 
de Joden wordt terugver-
zameld naar het land om 
daar deel uit te maken van 
de Joodse natie in onze 
dagen. Dat is in overeen-
stemming met het profeti-
sche woord, maar daarom 
is het nog niet in overeen-
stemming met de wil van 
God. Als in de toekomst die 
antichrist komt, dan is dat 
ongetwijfeld de vervulling 
van de profetie, maar daar-
mee nog niet de vervulling 
van de wil van God, want 
dat is het niet. Hetzelfde 
geldt in feite ook voor 
heel wat gebeurtenissen in 
onze dagen, waaronder het 
zogenaamde herstel van de 
Joodse staat. Het is wel ver-
vulling van profetie, maar 
daarom is het nog niet de 
vervulling van de wil van 
God.



Ik houd het er dus op dat de andere berg de Olijfberg is. De Olijfberg
enSion liggen in iedergeval tegenoverelkaar.VanafdeOlijfbergmoet
jeSionkunnenzien.Daar isdaneendal tussen.Volgenssommigever-
klaardersishetzelfszodathetdaltussendezetweebergenhetdalvan
Josafatzouzijn,maardatisnietzeker.Deuitdrukking"dalvanJosafat"
komtuitJoël3.InJoël2:28-32staathetverhaaloverdeuitstortingvan
deHeiligeGeestoverdegelovigen.Inverbandmetdetoekomstbetekent
hetdathetdaargaatoverdebekering,dewedergeboortevanIsraël.Het
gaatdaarmetnameoverdegebeurtenissenaanheteindvande70-ste
week van Daniël, waarbij de overlevende inwoners van Jeruzalem de
NaamdesHeerenzullenaanroepen.zie zijlijn 14

Josafatbetekent"Jehovahzalrichten".Hetisechtergeenbekendeaard-
rijkskundige aanduiding waarvan iedereen in die dagen zou moeten
wetenwaarhetongeveerzouliggen.Integendeel.Hetiseenhelenieuwe
aanduidingdieverdernergensvoorkomt.Menheefthetalsaardrijkskun-
digeaanduidingopgevat,maarmenhadhetnetzogoedkunnenverta-
lenmet"hetdalwaarJehovahzalrichten"."Ikzalhenafvoereninhetdal,
waarJehovahzalrichten".ErontstaatbijdeverschijningvandeHeerop
deOlijfbergnamelijkeendal,maardatdallooptdwarsdoordeOlijfberg.
DeOlijfbergscheurtnamelijk.Hetiseendalwaardoorheeninelkgeval
Israëlzalkunnenvluchten.(Zacharia14)Hetgaatinelkgevalomdealge-
menegedachtedatGoddevolkerenzaloordelen.Waardatgebeurtheet
hetprompt"hetdalvanJosafat",omdatdeHeernueenmaaldaarricht.

DeHeertrokZichindelaatstedagenvanZijneerstekomstelkeavond
terugopdeOlijfberg.DelaatstekeerdatHijZichdaarvanterugtrokwas
tamelijk definitief, want het was Zijn hemelvaart. Zo bleef het, ook na
Zijn opstanding. De eerste duidelijk vermelde gebeurtenis waarbij de
Heer Zich in de toekomst weer zal vertonen, is Zijn verschijning op de
Olijfberg. Daar vandaan verdween Hij en daar vandaan keert Hij weer
terug.HetisallemaaldeuitbeeldingvanhetverborgenKoninkrijk,zoals
wijdatinonzedagenkennen.SionendeOlijfberghorendusbijelkaar
omdatSioneenbeeldisvanhetgeopenbaardeKoninkrijkendeOlijfberg
een uitbeelding van het verborgen Koninkrijk. Ezechiël zag in het ver-
leden ooit dat de heerlijkheid des Heeren uit Jeruzalem verdween en
naardeberggingdietenoostenvanJeruzalemis,deOlijfberg,alvorens
helemaalteverdwijnen.(Ezechiël11:23)ZoishetmetdeHereJezusZelf
uiteraard ook gegaan. De verheerlijkte, opgewekte Christus verdween
uitJeruzalemenviaeentussenstopopdeOlijfbergvoerHijtenhemel.
IndetoekomstzalHijviadiezelfdeOlijfbergookweerterugkerennaar
Jeruzalem.SionendeOlijfberghorendusinderdaadbijelkaar.

Deplaatstussendetweebergenwordteigenlijkverklaardin:

Zacharia 6 : 5
5 En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de 

vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden 
voor den Heere der ganse aarde.

De vier wagens stonden voor de Heer der ganse aarde, maar zij ston-
den tussen die twee bergen. Dat is dus hun uitgangspunt.Vervolgens
wordenzijdoordeHeerbijHemvandaangestuurdomdieoordelente
brengen.DanzoudushetoordeelkomenvanSion,danweldeOlijfberg,
maar in ieder geval van daartussen. Bovendien heeft het oordeel over
die volkeren te maken met de wijze waarop het verborgen Koninkrijk
geopenbaardwordt.HetisdewegvandeOlijfbergnaarSionenvaneen
verborgenKoninkrijknaareengeopenbaardKoninkrijk.Bijdeopenbaring
vanhetKoninkrijkzullendevolkerenaanChristuswordenonderworpen.
Datwordthieruitgebeeld.

Dezetweebergeninvers1zijnvankoper.Koperheeftvanallestemaken
metdeMessias.Koperiseigenlijkhetzelfdewoordalsdatvoordeslang
(nachash).Deslangiseentypevansatan,maarnetzogoedvanChristus.
De slang is namelijk de uitbeelding van de vorst over de stoffelijke
wereld.We kennen de slang daarom als een beeld van satan, die over
dezezienlijkewereldregeert,maarwekennenookdeverhoogdeslangin
dewoestijn(Numeri21:9)alstypevanChristus.Christusheeftimmers
het recht op de troon over de gehele schepping en dus ook over deze
stoffelijke wereld. De slang die in Johannes 3 : 14 wordt aangehaald, is
eenkoperenslang.DatheeftvandoenmetdeMessias,alwashetalleen
maar omdat de slang zelf een type is van de Messias. Bovendien is de
getalswaarde van "nachash" 358 en dat is ook de getalswaarde van de
Messias(Massiach).Decombinatievankoper,deslangendeMessiasis
daaromaleenheeloudeenbekende.

KoperisnietalleendeuitbeeldingvandeMessias,maarookvanhetwerk
vandeMessias.KoperspreektindeBijbelgewoonlijkoverbedekking.De
koperenslang isdeuitbeeldingvandevorstoverdestoffelijkewereld,
maarstofisookeenbedekking.Datisnietalleenletterlijkzo(stoflagen),
maardestoffelijkewereldisnueenmaaleenuiterlijkewereld.Hetiseen
wereldvanuiterlijkhedenendusvanbedekking,zoujekunnenzeggen.
Vandaar dat ons woord "koper", en ook in veel andere talen, hetzelfde
woord is als het Hebreeuwse woord "kaphar". Kaphar (niet: koper) =
bedekking of verzoening. Verzoenen = bedekken = het wegdoen van
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In de toekomst is 

er na de opname van de 
Gemeente eerst een periode 
van zeven jaar die uitloopt 
op de wederkomst van 
Christus op de Olijfberg. 
Dat is het moment van 
de bekering van Israël. 
Daarna volgt nog een peri-
ode van 33 jaar, waarin een 
bekeerd Israël de Joodse 
(?) staat opnieuw zal bou-
wen. In diezelfde tijd zal 
het Evangelie gepredikt 
worden aan alle volkeren, 
maar in diezelfde tijd zul-
len ook de volkeren wor-
den onderworpen aan 
Christus. De volken zullen 
geoordeeld worden. Die 33 
jaren waarin dat gebeurt, 
eindigen met de verwoes-
ting van Babel en de legers 
van Babel. Dat is zo omdat 
Babel in die dagen, ik denk 
precies vanaf de verwoes-
ting van Jeruzalem, de 
(belangrijkste) hoofdstad 
van de wereld zal zijn. 



hetoude,zodathetnooitmeergezienzalwordenomdatheteennieuw
uiterlijk, een nieuwe bedekking gekregen heeft. Denk maar aan het
koperenaltaar.Datisoverdekt,overtrokkenmetkoper.Erziteenkoperen
beplatingoverheen.

Kapharkomtookvoorinverbandmethetbouwenvandeark.Menheeft
het daar maar vertaald met pek. In Genesis 6 : 14 staat dat de ark van
binnen en van buiten werd voorzien van pek. Eigenlijk staat er dat de
ark werd bedekt met een bedekking. Er staat het normale woord voor
verzoening. Het schip bleef drijven en werd tot reddingsmiddel van
Noachdoordathetbedektwas.Hetiseenuitbeeldingvandeverzoening
dieerisinChristus.Erhadnetzogoedeenkoperenbeplatingoverheen
kunnenzitten,maarmenzalwelgedachthebbendathetschipdante
duurwerd.Zozalhetduswelnietgeweestzijn.Hetwoord"kaphar",dat
daarvertaaldismet"pek",kennenwijals"koper".Koperstaatnamelijk
voorbedekkingofverzoening.Verzoeningiseigenlijkhetherstelvande
communicatie.Datwatindewegstond,wordtbedekt,weggedaan,en
daardoor komt weer gemeenschap tot stand. Elke keer als je "verzoe-
ning"leest,moetjejeafvragenofhetdebedekkingisofhetherstelvan
eenbepaalderelatie.Indepraktijkmaaktdatnietzoveelverschil,maar
het is wel van belang om beide betekenissen te kennen. De herstelde
relatie tussenGodendemens ishetgevolgvandebedekkingvanzijn
zonden.Jekunthetéénnietlosvanhetanderzien.Verzoeningisdushet
herstellenvaneenrelatiedoordathetoudewordtweggedaan.Omdeze
redenkennenwijkoperdanookindetoepassingvancommunicatie,van
eenrelatieofverbindingdietotstandgebrachtwordt.Wevindenkoper
inleidingen(water,gas,elektriciteit).Leidingenzijnalleenomverbinding
teleggentussendeéénendeanderendatisverzoening.Hetishettot
standbrengenvaneenheid.Ookaandeurknoppenzitkoper.Diebrengen
ook verbinding. Je komt koper tegen aan lampen, koperen kandelaars,
omdathetlichtgeeft.Doorlichtkomtookgemeenschapencommuni-
catie tot stand.Verder kennen we koperen muziekinstrumenten, in de
eersteplaatsdeblaasinstrumenten.Dievervullennogsteedsderolvan
communicatie, van commando geven, van signalen geven die gehoor-
zaamdmoetenworden.Verzoening isookreiniging.Menleertofficieel
datkoperendeurknoppenzijnuitgevondenvanwegedereinigendewer-
kingvankoper.Hetiseensoortontsmetting.

InZacharia6:1zijnhettweebergenvankoper.Zesprekendusoverver-
zoening,hetgeenonsopnieuwbrengtbijdezezelfdebergen:Sionende
Olijfberg.BeidezijneenuitbeeldingvanhetKoninkrijk,nadatverzoening
totstandgekomenis.Vantussendietweebergenkomendandezevier
wagens.

Zacharia 6 : 2, 3
2 Aan den eersten wagen waren rode paarden; en aan den 

tweeden wagen waren zwarte paarden.
3 En aan den derden wagen witte paarden; en aan den 

vierden wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren.

1. rodepaarden
2.zwartepaarden  -noorden
3.wittepaarden  -noorden
4.gevlekte,sterkepaarden -zuiden

Voor de vierde wagen staan letterlijk gehagelde paarden. De vertalers
maken er hagelvlekkig van. Het betekent gevlekt, maar het woord dat
gebruikt wordt is inderdaad het woord voor hagel. Er zitten plekken,
spatten op. Dezelfde term, hagelvlekkig, komt in het Hebreeuws ook
voorbijdeschapenvanJakobbijLaban.(Genesis31:10,12)Daarhadje
ookallerleivreemdgekleurdeschapen,maargeenrode.Dehagelvlekkige
paardenwarenbovendiensterk.

 Zacharia 6 : 4, 5
4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij 

sprak: Wat zijn deze, mijn Heere?
5 En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de 

vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden 
voor den Heere der ganse aarde.

Alshetoverviergaatenoverhemels,danzalhetwelwindzijn.Erstaat
"roeach"endatbetekentinderdaad"wind".Datisechtermaaréénvande
betekenissenvanroeach.Roeachwordtookvertaaldmet"eenzijde",en
daarommet"eenrichting".Eenrichtingisnamelijkeentamelijkabstract
begrip.Daaromwordthetookmethetabstractebegrip"geest"aange-
duid.IndeBijbellezenwedanookoverdevierwindenderaarde,want
danvertaaltmenroeachnetjesmet"wind".Indemodernerevertalingen
noemen ze het de vier windrichtingen (noord, oost, zuid en west). Dat
kanook,maarroeachbetekentook"eengeest",bijvoorbeeldeenengel.
IndeBijbelwordennogaleensvierengelengenoemd.Diewordensoms
inverbandgebrachtmetnoord,oost,zuidenwest.

In Zacharia 6 : 5 zijn het niet vier winden, maar wagens met paarden
ervoor. Ze zijn een uitbeelding van de vier winden des hemels en deze
oudtestamentische beelden worden in het N.T. pas verklaard. Het zijn
engelen die een oordeel zullen brengen over de gehele aarde. De vier
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windendeshemelshebbentemakenmeteenoordeeldatoverdevolken
zalkomen,zoalshetookwordtaangeduidinOpenbaring7.Merkevenop
datweinZacharia4olijftakkenenolijfbomenhaddenendathethierin
Zacharia6gaatoverdeOlijfberg.Beidesprekenoverhetnogverborgen
Koninkrijkdatdoormiddelvandepredikingvandezetweeolijftakken,de
tweegetuigen,totstandgebrachtzalwordenopdegeheleaarde.

Dezewagensmetpaardenzijndusdevierwindendeshemels,uitgaande
vanvoorhetaangezichtdesHeeren.InEzechiël10en11gaathetomde
verschijning van vier cherubs met een voertuig, een soort wagen, die
aangeduidwordtmetdenaam"heerlijkheiddesHeeren".Datishetding
datuitJeruzalemverdwijntenopdeOlijfbergeerstnogeenkeerstopt
alvorenshetinzijngeheelverdwijnt.(Ezechiël11:23)Hetisdezelfdecom-
binatievaneen"wagen"metvierengelen.Depaardenenwagensgingen
inhetvisioenvantussentweebergenenindepraktijkvanhetaange-
zichtdesHeerenvandaan,omduseenopdrachtvanGoduittevoeren.

Zacharia 6 : 6
6 Aan welken wagen de zwarte paarden zijn, die paarden 

gaan uit naar het Noorderland; en de witte gaan uit, 
dezelve achterna; en de hagelvlekkige gaan uit naar het 
Zuiderland.

Waarzijnderodepaardengebleven?Diewerdenalseerstegenoemden
nuhelemaalnietmeer.Dewittepaardengaanooknaarhetnoorden.De
zwarteendewittepaardenhorenduseigenlijkbijelkaar.Alsjezwartmet
wit mengt kun je hagelvlekkig krijgen; een stukje zwart en een stukje
wit.Dezwarteenwittepaardensamenonderscheidenzichduseigenlijk
nietmeervanhetlaatstestelpaarden.Hagelvlekkigisookzwartenwit
doorelkaar.Heteerstestelpaarden,derode,zijnweduskwijt.

Zacharia 6 : 7
7 En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, 

om het land te doorwandelen; want Hij had gezegd: Gaat 
heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het 
land.

Hetkomteropneerdatzijnieteenbepaaldekantgingen,maarzegin-
gen overal naar toe. Zij doorwandelden het hele land, de ganse aarde.
VolgensZacharia6:5gingenzijuitvanwaarzijstondenvoordeHeerder
ganseaarde.Zijdoorwandeldendeaarde.Zehebbenhetineensvertaald

met"land",maarhetwoord"aarde"invers5ishetzelfdealshetwoord
"land" in vers 7.We zien aanvankelijk vanaf vers 2 vier stellen paarden:
rode, zwarte, witte en hagelvlekkige. In de verklaring worden ook vier
stelpaardenbeschreven,maarnietrood.Inplaatsdaarvanzienwedatde
sterkeapartgenoemdworden.Waarzijnderodesterkepaardengeble-
ven?Diewarenalweg!Datkomtnamelijkomdatdezepaardenendeze
wagensaanduidingenzijnvanbepaaldeopeenvolgendewereldrijkenen
deeerstedaarvanwasalverdwenen.Deverklaringvanderode,zwarte,
witte en gevlekte paarden is zoals gebruikelijk niet compleet. Als de
Bijbelzelfeenverklaringgeeft, isdielangnietaltijdcompleet.Derode
paardenwordennietgenoemd.Dezwarteenwittepaardengaannaar
hetnoorderland.Dehagelvlekkigepaardengaannaarhetzuidenenver-
volgenshetganseland,namelijkdegeheleaardedoor.InDaniël7heeft
Daniëleendroomenhijlichtdietoe.

Daniël 7 : 2, 3
2 Daniel antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij 

nacht, en ziet, de vier winden des hemels braken voort 
op de grote zee.

3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene 
van het andere verscheiden.

DitnachtgezichtvanDaniëlgeeftmeteeneenverbindingmetdeprofetie
vanZacharia.Bovendienwordthierookgesprokenoverdevierwinden
deshemels.Degrotezee iseenuitbeeldingvandevolkerenderaarde.
(Openbaring17 : 15).Dewindgaat tekeerophetwaterendusgaande
waterentekeer.Dewaterenwoedenenbedenkenijdelheid.Dezetermen
wordeninPsalm2:1gebruiktvoordevolkeren,maarnormaalwordenze
gebruiktvoordezeeën.Hierstaathetzelfde,maardanintypologie.De
golvengaantekeer,dezeegaattekeerdoordievierwinden.Uitdiezee
komenviergrotedieren.Zacharia6heefthetookovervierwinden.Dat
hadookmetdeheleaardetemakenendaarvindenwevierwagensmet
paardenervoor.Hiervindenwevierdierenenhetligtdusvoordehand
om aanvankelijk te veronderstellen dat er overeenkomst tussen is. Die
iserook,alishetnietexacthetzelfde.DatvindjeindeBijbeltrouwens
nooit,maarerisweleensterkeovereenkomst.

Daniël 7 : 4
4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik 

zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd 
van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een 
mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.
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Het eerste dier is een uitbeelding van het Babylonische wereldrijk, het
eerstegrotewereldrijk.Datwasverantwoordelijkvoordeomverwerping
vande troonvanDavidopSion.Daniël,dieuithetkoninklijkhuiswas,
werddoorkoningNebukadnezarweggevoerdnaarBabel.

Daniël 7 : 5
5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een 

beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie rib-
ben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus 
tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees.

Dit tweede dier is een uitbeelding van het Medo-Perzische wereldrijk.
DieenezijdeisuiteraarddekantvandePerzen.HetMedischerijkwaser
eerst,maargingoverinhetPerzischerijk.InDaniël8:3wordthetvoor-
gesteldalseenkleineeneengrotehoornendegrotekwamhetlaatstop.
DezeMedo-Perzischebeerishettweedewereldrijkuitdereeks.

Daniël 7 : 6
6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een 

luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; 
ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd 
de heerschappij gegeven.

DatluipaardiseenuitbeeldingvanhetGriekserijk.Eigenlijkheethet,het
Grieks-Macedonische rijk. Het bracht een Griekse cultuur (beschaving),
maargeografischwashetafkomstiguitMacedonië,hetmeestoostelijke
deelvanGriekenland.Deviervleugels,netalsdevierhoofden,zijneen
beeld van de vier generaals, de vier legeraanvoerders van de oprichter
van het rijk (Alexander de Grote). Het werden vier hoofden omdat die
viergeneraalsookzijnopvolgerswerdenZijverdeeldenzijnrijkdaarna
invierdelen.Debelangrijkstetweedaarvanzijnhetkoninkrijkvanhet
noordenenhetkoninkrijkvanhetzuiden.Diezelfdeverdelingstaatook
inZacharia.

Daniël 7 : 7
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde 

dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het 
had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en ver-
trad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden 
van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het 
had tien hoornen.

Hier wordt herhaald dat het nachtgezichten zijn. Als men het over
nachtgezichten heeft, bedoelt men over het algemeen de profetieën
van Zacharia. Hier heeft Daniël een nachtgezicht, zodat uitdrukkelijk
gevraagdwordtomverband te leggen tussendezeprofetieendievan
Zacharia. Van de paarden voor de vierde wagen werd ook gezegd dat
zesterkwaren.(Zacharia6:3)IJzerstaatvooralleswatsterkis,volgens
Daniël2:40.DitvierdedierisdeuitbeeldingvanhetRomeinserijk,dat
zeersterkisenookdevierdeisindezereeks.

Erisduidelijkovereenkomsttussendievierpaardenendezevierdieren
uit Daniël 7. In Zacharia 6 staat dat het daar kennelijk gaat over een
oordeel dat over de volkeren zou komen. Dat oordeel komt uiteindelijk
pas door het werk van de Messias. De Messias wordt uitgebeeld in de
tweedehelftvanZacharia6,doordegekroondehogepriesteronderde
naamJosua.HetisdieHogepriesternaardeordeningvanMelchizédek,
dieKoning,deMessiasdus,diedevolkerenaanZichzalonderwerpenen
vanWiensaangezichthetoordeelzaluitgaan.Hetoordeelzouzijnover
allewereldrijken.

Daniël 2 : 31-35 geeft een uitbeelding van al die wereldrijken in de
gedaante van dat beeld van goud, zilver, koper, ijzer en ijzer vermengd
met leem. Er wordt dan een steen zonder handen afgehouwen. Dat is
eenbeeldvandeMessias.DieSteenvaltnietalleenopdetenenvandat
beeld,maarHijverbrijzelthethelebeeld.Hetbetekentdataldiewereld-
rijken, die elkaar overigens in de geschiedenis opvolgden, toch slechts
vernietigdwordendoordeChristus,doordeHeerZelf.Datisvanbelang
omdathettweeverschillendewaarhedenzijn.Deeneisdatindehisto-
riedezerijkenelkaaropvolgden.HetBabylonischerijkgingtenonderin
hetMedo-PerzischeenhetMedo-PerzischegingonderinhetGriekseen
hetGrieksegingonderinhetRomeinse.OverhetRomeinserijkhebben
wehetnog,maarinelkgevalgingendierijkeninelkaarop,terwijltoch
gezegd wordt dat al die rijken tezamen vermaald worden door een en
dezelfdesteen.DatstaatzoinDaniël2.Desteenvermaaldeénhetgoud
énhetzilverénhetkoperénhet ijzer.Hetzelfdestaatook inDaniël7 :
12.Erstaatdatzeallentegelijkgeoordeeldworden,wantverlengingvan
levenwashungegeven.

Daniël 7 : 12
12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heer-

schappij weg, want verlenging van het leven was hun 
gegeven tot tijd en stonde toe.
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Het gaat niet alleen om het laatste dier, maar ook om de voorgaande
dieren.Dezerijkenvolgdenelkaarnietalleeninhetverledenop,hoewel
datwaaris,maaraldierijkenzulleninfeiteookbestaantot,ofeventueel
weer, in het einde. Al die rijken tezamen zullen geoordeeld worden en
onderworpenwordenaanChristus.Daarkomthetopneer.Hetéénsluit
hetandernietuit.

Babel, het begin van al deze koninkrijken, bestaat weer in de eindtijd.
Hetwordtnietvoornietsinonzedagenherbouwd.Hetprincipegeldtin
feitevooraldierijken.Daternogsteeds(1985)eenPerzischrijkis,Iran,
wetenwelangzamerhand,wantdiezijnaltijdenlangverwikkeldineen
of andere oorlog. Zelfs Amerika dreigt in die oorlog nog ten onder te
gaanalszenietoppassen;nietdoorgevechtshandelingen,maarhetiser
welinbetrokken.Zo’nPerzischrijkbestaatdusinderdaadvandaagweer.
Hetheeftjarenlangnietsbetekend,maarvandaagisheteenmachtom
rekeningmeetehouden.Indetoekomstzaldatineennogsterkeremate
hetgevalzijn.HetGriekserijkiseenverhaalapart.Inelkgevalzullenal
dierijkenopeenofanderewijzebestaantotindedagenvanheteinde
omdoordeMessiasZelfgeoordeeldteworden.

Hier staat dat over het eerste van die rijken, voorgesteld door de rode
paardenendusovereenkomendmethetBabylonischerijk,geenoordeel
wordt aangekondigd. Uiteraard omdat er al een oordeel over dat rijk
geweestis.DieprofetievanZachariakomtimmersindedagenvanhet
Medo-Perzische rijk, dus het Babylonische rijk is al voorbij. Het wordt
weliswaargenoemdviadierodepaardenenikgeloofookdatdatrijkin
deeindtijdweerbestaat,maarnietteminishetdeenigeverklaringdie
ikkenwaaromdierodepaardennietgenoemdworden.Indehistorische
toepassing van deze profetie is dat oordeel al geweest. Dat hoeft niet
meertegebeurenenhoeftnietmeergeprofeteerdteworden,wanthet
isalgeweestenindetoekomstzalhetnogeenkeergebeuren.

Van het Medo-Perzische rijk, uitgebeeld door de zwarte paarden, staat
datzenaarhetnoordengingen.DitMedo-Perzischerijkwerdinderdaad
viadenoordzijdeoverIsraëlgevestigd.LangsdeJordaan,dusinnoord-
zuid-richting,looptereenbergketendwarsdoorPalestina.Datbetekent
alsmenhetlandinwil,datmendateigenlijkmoetdoenlangsdezuid-
zijdeoflangsdenoordzijde.Menmoetlangseenvanbeidezijden,want
anders moet men de berg overtrekken. Iemand die uit Babel komt en
naarPalestinagaat,doetdatnietlangsderechtstreekseweg,wantdan
zou hij uit het oosten komen. Dat is veel te lastig. Dat doet men niet,
maar men volgt de noordelijke route, het laagland uit, om vanuit het
noordeninPalestinatekomen.Zolooptookdeoudekaravaanroute.Dat

isookderedenwaaromIsraëlenmetnameJeruzalemzovaakbetrokken
wasinallerleioorlogsgeweld,ookinhetverleden.Aldieanderevolken
bestredenelkaarviaIsraël.AlsdekoningvanBabelnaarEgyptewildeom
daareenshuistehouden,danginghijviaPalestina.Hijkwamdanvanuit
hetnoordenPalestinabinnen,troknaarhetzuidenlangsJeruzalemen
gingdandoornaarEgypteomdaarstrijdteleveren.Ginghijdanweer
naarhuis,dankwamhijweerlangsJeruzalem.Dannamhijenpassant
Jeruzalem, dat in opstand gekomen was, weer in en zo ging hij weer
terugnaarhuis.Datgebeurdesteeds.

DieBabyloniërswarendusooitinPalestinaenJeruzalemgekomenlangs
denoordzijde.Datspeelthierechtergeenrol,wantwehebbenhethier
nietmeeroverBabel,overderodepaarden,maarwehebbenhetoverde
Medo-Perzen. De Medo-Perzen zijn de opvolgers van het Babylonische
rijk. Dat betekent dat ook zij verondersteld worden oorspronkelijk in
Palestina terechtgekomen te zijn via de noordzijde. Dat is de normale
gangvanzaken.Hoewelhetgeografischnietinhetnoordenligt,wordt
hettochalshetnoordengerekendomdatmenlangsdenoordgrenshet
land binnenkwam. Waar ze werkelijk vandaan komen speelt dan ver-
dergeenenkelerol.Alshierdiezwartepaardenuitgaanvantussende
bergen,vanuitJeruzalem,gaanzeuitnamensdeHeerZelf,deMessias,
die immers Koning is over Israël. Die volken worden geoordeeld vanuit
IsraëlendusdoordeHeerZelf.DiepaardenrijdenwegvanuitJeruzalem
of van tussen de bergen naar het noorden om af te rekenen met de
Medo-Perzen.NietmeermetdeBabyloniërs,wantinzekerezinwasdat
algebeurd.

Dewittepaardengaanooknaarhetnoorden,wantzijhoudenverband
methetGrieks-Macedonischerijkendatkomtookuithetnoordenbin-
nen.DatligtooknoorderlijkerdanPalestina,alligthetookmeerweste-
lijk,maarhetmoetnoueenmaalomdeMiddellandseZeeheen.Diewitte
paardengaandusdezelfderichtingopalsdezwartepaarden.Daarmoet
ookweerbijverteldwordendathetGrieks-Macedonischerijkinfeitede
opvolgerisvanhetMedo-Perzischerijk.Waarzehetlandbinnenkwamen
en of ze het land binnenkwamen, maakt eigenlijk heel weinig uit. Het
blijftaltijddezelfderichting,wantookBabelwordtverondersteldvanaf
hetnoordentekomen.Hetgaatdusomeenoordeeloverdievolken.De
gevlekte paarden gaan naar het zuiden. U zou het misschien niet ver-
wachten,maarhetiseenhistorischfeitdatdeRomeinenbijdeoprich-
tingenverbreidingvanhunrijkviaEgypteinPalestinaterechtgekomen
zijn.AlsjeindeBijbelineenprofetieleestoverdekoningvanhetzuiden
ofvanhetzuiderland,dangaathetaltijdoverEgypte.Datisnamelijkhet
zuidelijkedeelvanhetGrieks-Macedonischerijk,dat invierenverdeeld
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werd. De belangrijkste delen daarvan zijn het noorden en het zuiden.
Hetzuidenofdekoningvanhetzuiden inDaniël 11 isdanookEgypte.
ViaEgyptekwamendeRomeineninPalestinaendusinJeruzalemaan.
Als diezelfde Romeinen geoordeeld worden, dan wordt dat uitgebeeld
doordat deze hagelvlekkige paarden uitgaan naar het zuiden om daar
het oordeel te brengen over het Romeinse wereldrijk. Daarna staat er
datdiehagelvlekkigepaarden,dienusterkepaardenwordengenoemd,
deheleaardedoorwandelen.Datheefttemakenmethetoordeelover
alwaternogopRomevolgde.Danzijnweeigenlijkweereventerugin
Daniël7.Daargaathet inderdaadmaaromvierdieren,maarerwaren
eigenlijkmeerdanvierwereldrijken.Heteigenaardigeisdatdetellingin
velegevallennietverdergaatdanvier.HetteltslechtstothetRomeinse
rijk,wantindedagenvanhetRomeinserijkkwamdeMessias,Christus.
DetellingkoneigenlijknooitverdergaandantothetRomeinserijk,want
danzoudeHeer,deMessias,moetenkomeneneeneindmakenaandeze
tijden der heidenen. Het is niet zo gegaan, hoewel de telling van vier
tochnogcorrectis.Hetwarenvierdieren,maardaaromzijnhetnogniet
vierrijken.Hetvierdedierblijktnietalleendeaanduidingtezijnvanhet
Romeinserijk,maarvannogeenpaardingenmeer.

Daniël 7 : 8
8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine 

hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige 
hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in 
dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een 
mond, grote dingen sprekende.

Het vierde dier, het Romeinse rijk, had tien hoornen. Die tien hoornen
zijn onder andere omstandigheden de aanduiding van een wereldrijk
dat op het Romeinse rijk volgt. In de telling van de dieren blijft het de
vierde,maarindetellingvandewereldrijkenishetdevijfde.Indetelling
vandewereldrijken isheteigenlijkdezevende,wantdie tellingbegint
eigenlijkmethetEgyptischewereldrijkenhetAssyrischewereldrijk.Dat
iswaaromdeMedo-Perzischebeerdrieribbeninzijnmuilheeft.(Daniël
7:5)Ergingenaldrierijkenaanvooraf.Jevindthiereentellingvanvier
dieren,maarerzijninwerkelijkheidmeerrijken.Hetvierdedierhaddus
tienhoornen.Dieanderekleinehoorniseigenlijkweereenrijk,hoewel
die tien en die ene bij elkaar horen, want zo staat het in Openbaring.
Daarstaatookdatdieenelaterkwamdandietienendaaromookapart
genummerdkanworden:1.Egypte;2.Assur;3.Babel;4.MediëenPerzië;
5.Griekenland(Macedonië);6.Rome;7.Bondvantienstaten;8.Hetbeest
uitdezee.

OverdeachtstehoornuitDaniël7:8staatinOpenbaring17:11dathij
ook de achtste (koning) is en ten verderve gaat. Hij is dus de achtste,
maarhijisgelijktijdigmetdezevende.Jehoeftdaaromnietverderdan
zeventetellenalsjenietwilt.Insommigegevallenmoetdatookniet.Hij
isdeachtste,maarnoggelijktijdigmetdezevende,ookalkwamhijwat
later.Hijvoerttenverderve,wantdaarnakomtinderdaadhetKoninkrijk
vandeMessias,vanChristus.

Hetwarenmaarvierdieren.Dietienhoornenendaarnadieenehoorn
staanophetvierdedier.Hetvierdedier isdeuitbeeldingvan,zobreed
mogelijkgenomen,weldriewereldrijken.Datwasnatuurlijkeenbeetje
moeilijktevoorzien.Datwasookongetwijfelddebedoeling.Hetvierde
zouleidentotdekomstvandeMessiasendaaromkonmendeMessias
verwachten in de dagen van het Romeinse rijk. Het kon echter net zo
goedzijndatereerstnogeenheleboelanderedingenzoudengebeuren
voor de Messias zou komen. Dat is ook waar, maar dat was verborgen.
Daaromvindenwedezeeigenaardigeconstructievanslechtsvierdieren,
hoewelhetinwerkelijkheidommeerdanvierrijkengaat.Ikverteludit
omdatdiehagelvlekkigepaarden,dieooksterkwaren,tweekeerworden
genoemd.Eenkeergaanzenaarhetzuidenensprekenzeoverhetoor-
deel over het Romeinse rijk. Dan vragen mensen altijd wat er gebeurd
zouzijnalsIsraël indedagenvandeHeereJezusHemwelhadaange-
nomenalsdeMessias.Indatgevalgaatditverhaaleigenlijknietverder.
Danisdeprofetievervuldendatishetdan.Hetverhaalgaattochverder,
wantdiezelfdepaardengaannietalleennaarhetzuiden,maarzegaan
overalnaartoe,deheleaardeover,omdathettemakenheeftmethet
oordeeloverrijkendienogindetoekomstzoudenvolgen.

Nuzalikuvertellenwaarderodepaardengeblevenzijn.Derodepaar-
den zijn een beeld van Babel. In zekere zin is Babel in het verleden al
geoordeeld,maardatgeldtvooraldieandererijkeninmiddelsook.Dit
Babelverschijntindetoekomstweer.Dielaatstehoorn,deelfdehoorn
ofvolgenseenanderetellingdeachtstehoorn,ishetachtsteenlaatste
wereldrijk.Dat laatstewereldrijkzal inderdaadonder leidingstaanvan
Babel.Diesterkepaarden,dieimmersnogeensgenoemdwordennaast
degevlekte,hoewelhetdezelfdezijn,nemendusdeplaatsinvanderode
paarden.Hetverhaalisdusuiteindelijktochhelemaalcompleet,echter
nietopgrondvanwatweinZacharia6zelfvinden,maarwelopgrond
vanwatwealvonden inDaniël.Voordat je inZachariabent,behoor je
Daniëlbestudeerdtehebben,omdatheteerderindeBijbelstaat.Zalik
nuvoordeaardigheideensdoorlezeninDaniël7?Nadathetheleverhaal
vanhetvierdedierookverteldis,staaterin:
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Daniël 7 : 9, 13
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van 

dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, 
en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was 
vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een 
met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij 
kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor 
Denzelven naderen.

"Eens mensen Zoon" is Melchizédek. Hij is immers Koning en Priester
voor altijd wegens de kracht des onvergankelijke levens. (Hebreeën 7
: 16) Die Zoon van God, zoals Hij daar genoemd wordt, is de Zoon des
mensen. Het is Christus Zelf. Dat is ook hier in Daniël 7 het geval. In
Daniël7:9wordtiemandbeschrevenalsGod.DezeOudevandagenis
Goduiteraard,zonderbeginderdagenenzondereindedeslevens.Oude
van dagen zou eveneens van toepassing gebracht kunnen worden op
Melchizédek.DeZoondesmensenendeOudevandagennaderen(vers
13) niet tot elkaar omdat zij verschillend zijn, maar omdat hun positie
verschillendis.DeOudevandagenisdeZoonvanGodendeanderisde
Zoondesmensen.DeZoonvanGodendeZoondesmensennaderentot
elkaaromdatdiebeidefuncties(posities)éénPersoonzijn:deHereJezus
Christus.HijiszowelZoonvanGodalsZoondesmensen.ZoonvanGod
wasHijlangsVaders(GodZelf)zijdeenZoondesmensenwasHijlangs
moederszijde.zie zijlijn 15

Zacharia 6 : 8
8 En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die 

uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest 
doen rusten in het Noorderland.

Het laatste dat genoemd wordt, is toch weer het noorden, omdat het
laatsteeigenlijktochweerBabelis.Daarbegonhetendaareindigthet
mee.DieGeeststaatnuvoorhetoordeel.Hierstaatdatdewagensmet
paarden Zijn Geest hebben doen rusten. Ze hebben die Geest tot stil-
standgebracht.Hetoordeeleindigtdus indatnoorderland.Dat isniet
omdathetgeografischinhetnoordenligt,maaromdathetviadenoord-
zijdehetlandwasbinnengekomen.Indierichtingwordtookhetoordeel
weer gebracht over Babel. Babel was niet alleen de hoofdstad van het
Babylonischerijk,maarookvanhetMedo-Perzischerijk.

Zacharia 6 : 9-15
9 En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:
10 Neem van de gevankelijk weggevoerden van Cheldaï, 

van Tobia, en van Jedaja, en kom gij te dien dage, en ga 
in ten huize van Josia, den zoon van Zefanja, dewelke uit 
Babel gekomen zijn;

11 Te weten, neem zilver en goud, en maak kronen; en zet 
ze op het hoofd van Josua, den zoon van Jozadak, den 
hogepriester.

12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE 
der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam 
is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des 
HEEREN tempel bouwen.

13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het 
sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; 
en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes 
zal tussen die Beiden wezen.

14 En die kronen zullen wezen voor Chelem, en voor Tobia, 
en voor Jedaja, en voor Chen, den zoon van Zefanja, tot 
een gedachtenis in den tempel des HEEREN.

15 En die verre zijn, zullen komen, en zullen bouwen in 
den tempel des HEEREN, en gijlieden zult weten, dat de 
HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal 
geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem 
des HEEREN, uws Gods.

Dit iseenvandemeestbekendedelenuitditBijbelboek.Er ishierook
inderdaad sprake van een climax. In de eerste helft van dit hoofdstuk
wordt gesproken over de wereldrijken die er tot stand zouden komen
endieindetoekomstookweeraanChristusonderworpenzoudenwor-
den.Zacharia6:1-8zegtimplicietdatditlaatsterijkeenhersteldGrieks
wereldrijk is, maar dat het ook onderworpen zal worden aan Christus,
waarnaHijzalrusten.Vanafvers9wordtopeenbijzonderewijzedekro-
ningvandeHereJezusChristusuitgebeeld.Hetiseigenlijkeenallegorie,
eengelijkenisofvergelijking.

Zachariamoestopeenzekeredag,"tediendage",ietsvandezewegge-
voerdennemen.Demoeilijkheidvanditversisdatdezinsbouwanders
isdanwijgewendzijn.Delaatstetoevoeging,"dewelkeuitBabelgeko-
menzijn",staatinhetmeervoud.DaaromslaathetnietopZefanja,die
hier net voor genoemd wordt, noch op Josia. Die laatste zin moet dus
beschouwdwordenalseenbepalingbijCheldaï,TobiaenJedaja,uitvers
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Zijlijn  15

 
Ik haal dit aan 

omdat in Zacharia 6 het 
verhaal verder gaat met de 
hogepriester die gekroond 
wordt. De gekroonde, dus 
koninklijke hogepriester 
is eigenlijk Melchizédek. 
In Daniël 7 staat precies 
dezelfde constructie. Eerst 
gaat het over die wereld-
rijken, ook uitgebeeld als 
vier. Het zijn er vier omdat 
het een uitbeelding is van 
de vier windrichtingen, de 
volkeren, alles van over de 
hele aarde. Die wereldrij-
ken worden geoordeeld. 
De heerschappij wordt van 
de heidenen weggenomen 
en keert terug naar Israël 
en wel naar hun Koning 
die Koning en Hogepriester 
is naar de ordening van 
Melchizédek. Zo staat het 
in Daniël 7 en zo staat het 
in Zacharia 6. Het ver-
haal eindigt dus zoals het 
begon. Het verhaal van de 
paarden begon bij de rode 
paarden, die een beeld zijn 
van Babel. Het verhaal ein-
digt met het noemen van 
de sterke paarden die de 
gehele aarde doorgaan. Dat 
is in de toekomst, maar de 
toekomstige wereld staat 
onder leiding van Babel. 
En daarmee is het verhaal 
rond. 



10.ZijzijndegenendieuitBabelgekomenzijn.Zijmaaktenooitdeeluit
van de ballingen, maar ze zijn teruggekeerd uit Babel. Zacharia moest
naardezegevankelijkweggevoerdentoegaanenvanhenzilverengoud
nemen.Hijmoestnaardezemannentoegaanopdedagdatzijaankwa-
menuitBabel,dusopdedagdatzij terugkeerdenuitballingschap,op
"Diedag"(tediendage)isdedagopdewelkedezedriemannenuitBabel
gekomenzijn.Datisimmershetlaatstestukjevanvers10.Opdedagdat
zij uit Babel kwamen, zou Zacharia naar hen toe moeten gaan en van
hen zilver en goud in ontvangst nemen. Met dat zilver en goud moest
hij naar het huis van Josia, de zoon van Zefanja, gaan. Zacharia moest
van dat zilver en goud kronen maken. Het zijn kronen die samen één
voorwerpwordendatophethoofdvandezeJosua,dezoonvanJozadak,
gezetwordt.Hetiséénkroon,maarhetzelfstandignaamwoordstaatin
hetmeervoud,omdathetverschillendeornamentenzijndieaanelkaar
verbondenwordentotéénkroon.

Aanvankelijk wordt alleen gesproken over Josua die die kroon op zijn
hoofdzoumoetenzetten.Deredenwaaromanderevertalingenvertalen
met"eenkroon", isomdathetvolgenshenonmogelijk isommeerdere
kronentegelijkertijdophethoofdvanéénmantezetten.Zoziejedater
somsheelsimpeleargumentenzijnvooreenbepaaldevertaling.Erstaat
namelijk"zetzeophethoofdvanJosua".Hetpuntisdatdaarnaoverdeze
Josuagesprokenwordtalsover"diebeiden".(vers13)Danblijktdieene
ertochtweetezijn.Hetisiniedergevaleendubbelekroon.Hierwordt
in ieder geval één kroon gemaakt, want die moet op het hoofd gezet
wordenvanJosua,dezoonvanJozadak,dehogepriester.DenaamJosua
isvolkomengelijkaanJozua.DiebrachtooitIsraëluitdeEgyptischebal-
lingschap inKanaän.HierwordenmensenuitdeBabylonischeballing-
schap in Kanaän gebracht. Daar is ook iemand bij met dezelfde naam:
Josua.DeGriekseversievandezenaamisJezus.DenamenJozua,Josua
enJezuszijndusalledrievolkomengelijk.Zezijnvariantenofafbuigin-
genvandenaamJehoshua.Datbetekentletterlijk"Jehovahisredding".
DezeJosuadraagtdusdezelfdenaamalsdeHereJezus.Datisnietvoor
niets.JosuaishierinderdaadeenbeeldvandeHereJezus.DatwasJozua
indedagenvandeintochtinKanaänendatisdezeJosuaook.Hierheeft
Josua de hoedanigheid van hogepriester, althans... erfgenaam. Hij was
geenhogepriester.Hierookniet.Hijwaserfgenaamvandehogepriester.
Hijzouheteventueelworden.Hijwasdeerfgenaam,maarofhijhoge-
priesterzouworden,wasnogmaardevraag.Josuawordtuitdrukkelijk
alsdezoonvandehogepriestergekroond.

Onder het OudeVerbond is het samengaan van koningschap en pries-
terschap een onmogelijke zaak. De hogepriester wordt verondersteld

verzoeningtedoenvoordezondendesvolks,bijGodwelteverstaan.Aan
deanderekantisdekoningdegenediedoorGodgezondenwordtnaar
demensomdaarrechttedoenoverdemens.Heteensluiteigenlijkhet
anderuit.Hetdoenvanverzoeningverondersteltdatgenadebewezen
wordt,wantanderskanerhelemaalgeenverzoeningplaatsvinden.Het
anderverondersteltjuistdatergeengenadeis,omdaterrechtgespro-
kenwordt.Hetisenigszinsvereenvoudigd,maarjezoukunnenzeggen
datdepriestervandemensgaattotGod.Iniedergevalishetzodatde
priester de mens vertegenwoordigt bij God. De koning vertegenwoor-
digtGodbijdemens.Datiseentegenstelling.Zehebbenookheelwat
gemeenschappelijk.Zehebbenallebeimetmensentemakenenzezijn
allebeidoorGodaangesteld.

Eenhogepriesterkangeenrechtspreken,wantdiemoetverzoeningtot
standbrengenendatisnooiteenkwestievanrecht.Verzoeningisaltijd
een kwestie van geven en nemen en soms zelfs van onderhandelen.
Partijenmoetentotelkaargebrachtworden.Daarisdekoningnietvoor
gesteld, maar de hogepriester. Daarom verdragen die twee elkaar niet.
Het zijn twee verschillende dingen. Daarom wordt hier ook gesproken
over"diebeiden".(Zacharia6:13)Laterkomenkoningschapenpriester-
schapenzelfseerstgeboorterecht,maardatspeelthiernietzo’nrol,bij
elkaar.Datisechternietonderhetoude,maaronderhetNieuweVerbond.
Het gaat om het hogepriesterschap dat in het N.T. beschreven wordt,
namelijkhetHogepriesterschapnaardeordeningvanMelchizédek.Het
bijzondere van Melchizédek is dat Hij Koning is en Priester. Zijn naam
is dan ook voluit Melech Zadik, Koning der gerechtigheid. Hij is een
rechtvaardigeKoning,maarwijkennenHemnietprimairalsKoning.We
kennenMelchizédekprimairalsPriester.Zijnnaambetekentechterdat
Hij een rechtvaardige Koning is. Als een koning een priesterlijke dienst
vervult,ishijalskoningzekernietrechtvaardig.DatzitheminhetOude
Verbond. Dat staat dat niet toe, maar onder het Nieuwe Verbond kan
dat wel, omdat het NieuweVerbond pas tot stand komt of in werking
treedtnadateerstoprechtvaardigewijzeeengrondvoorverzoeningtot
standgebrachtis.ErisvoorgezorgddatGodgenadekanbewijzenaan
eenzondaar,zondertekorttedoenaanhetrecht.DatkansindsdeHere
Jezus Christus het recht vervuld heeft en dus de straf der zonde heeft
gedragen.PassindsdedoodenopstandingvanChristusishetmogelijk
dat iemand op rechtvaardige wijze koning is en hogepriester, zodat hij
zondenvergeeftzonderinstrijdmethetrechttehandelen.

ErmoestenkronengemaaktwordenenophethoofdvanJosua,dezoon
vanJozadak,dehogepriestergezetworden.(Zacharia6:11)Depriester
werd gekroond. Het heeft een typologische betekenis. De hogepriester
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zaleenseenkroondragen.DatiseenbeeldvandeHereJezusChristus.
HetisechteruitdrukkelijkzelfsdezoonvanJozadak.Jekuntlezen:"Jezus,
dezoonvanJozadak",wanthetisechtdezelfdenaam.zie zijlijn 16

Zacharia 6 : 12
12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE 

der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam 
is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des 
HEEREN tempel bouwen.

Dat "ziet" wordt uitgesproken terwijl gewezen wordt naar deze Josua.
Als over deze Spruite gesproken wordt, gaat het niet over Josua, maar
overdeHereJezus.Zoziejedatdezemanvoordegelegenheideenuit-
beeldingisvandeHereJezus.DieSpruitheefttemakenmetdebekende
SchriftplaatsuitJesajawaarstaatdateenrijsjezouvoortkomenuitde
afgehouwen tronk van Isaï. (Jesaja 11 : 1) Het is daar een ander woord,
maar het is hetzelfde principe. Een spruit is altijd een jonge loot aan
een oude stam. Dat is ongetwijfeld een beeld van de opstanding van
Christus,vannieuwlevenuitdedood.Opeenofanderewijzewashet
oude levenafgesneden,beknotofbeëindigddoordedood.Deopstan-
dinguitdedoodwordtuitgebeelddoorhetvoortkomenvaneenrijsje
uitdeafgehouwentronkvanIsaï.Eenscheutuitzijnwortelenzouweer
vruchtdragen. (Jesaja 11 : 1)Hiervindenwedeandere term:eenspruit
zou voortkomen. Het is een speciale plaats waaruit Hij tevoorschijn
komt. Van Hem wordt gezegd dat Hij des Heeren tempel zal bouwen.
Dat wordt ook gezegd van de Zoon van David. In 2 Samuël 7 staat dat
ééndieuitzijnlijfzouvoortkomen,éénvanzijnzaad,eenonwankelbaar
koninkrijkzouontvangen.

2 Samuël 7 : 13
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel 

zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.

Davidwildegraagdetempelbouwen,maardeHeerzeidatzijnzoondat
zoudoen.DezoonvanDavid,Salomo,zoudusdetempelbouwen.Hier
wordt gesproken over de zoon van de hogepriester die de tempel zou
bouwen.Hetgaat inbeidegevallenomdetweedegeneratie,deerfge-
naamdiehetzoudoen,hetgeenaltijdeenvooruitwijzing isvanuithet
OudeVerbondnaarhetNieuweVerbond.Nietindedagenvanhetoude,
maarvanhetNieuweVerbondzouhet totstandkomen.Aldiedingen
wijzenuiteraardopdeopstandingvanChristus.Hijkwamimmersonder

dewetopdathijdegenendieonderdewetwarenverlossenzouenhen
zouuitleiden. (Galaten4 :4,5)DaarmeezouHijeennieuwverbond in
werkingstellen.VandatNieuweVerbond isChristusdeEerstgeborene.
Omdat er verder niets anders bepaald is, is Hij daarvan dus ook de
HogepriesterendeKoning.Datlijktmeeenmakkelijkeconclusie.Aldie
lijnen die zo ingewikkeld werden onder het OudeVerbond, houden op
bijdebeëindigingvanhetOudeVerbondomdathetdangeenrolmeer
speelt. Er treedt een nieuw verbond in werking in verband met een
nieuwescheppingendaarvanisChristusdeEersteling.BijHembegint
hetverhaalovernieuw.Allelijnenuithetoudevindenhunvervullingin
hetnieuwe,maardanzijnzebijelkaargekomeninChristusZelf.Daarom
wordthierdekroon,diefeitelijktoekwamaanZerubbabel,maardiehem
nooitkreeg,ophethoofdvanJosuagezet.Dekoningskroonkwamophet
hoofdvandepriester.

Deuitspraakinvers12slaatiniedergevalopdeHereJezus,hetgeende
vertalersmetgrotenadruktekennenhebbengegevendoorhetwoord
volledig met hoofdletters te schrijven. Het woord "Spruit" duidt uit-
drukkelijkopdeopstandinguitdedood.Daargaathetom,wantdoor
opstandingzoudendezedingentotstandkomen.Datdatzoiswordtook
uitgebeeld doordat deze dingen hier tot stand komen bij de terugkeer
uitBabel,wantde terugkeeruitdeballingschapkomtovereenmetde
opstandinguitdedood,eenterugkeeruitdedood.Daaromwordthier
ookgesprokenoverdriemannendieterugkerenuitBabel.Deterugkeer
uitBabeliseenbeeldvandeopstandingendeopstandinggebeurtaltijd
inverbandmeteendrieendusopdederdedag.Hierwordtookeendag
genoemd,namelijkdedagdatdezedrieterugkerenuitBabel.Datisweer
eendrie,omdatdriealtijdspreektovervormwording,overhetgestalte
krijgen der dingen. Hier gaat het om het tot stand komen of gestalte
krijgenvaneennieuwescheppingofeennieuwverbond.Vandaardatwe
dezedingenhierbijelkaarvinden.

Metditheleverhaalkomenweookterechtindenogalbekendeproble-
matiekronddevraagwanneerhetNieuweVerbondeigenlijkinwerking
treedt.Nuhebikdaarvanavondeigenlijkaleenpaarkeerantwoordop
gegeven,wanthetNieuweVerbondtreedtinwerkingzodraeennieuwe
scheppingtotstandkomt.MeeropgrondvanhetO.T.kunjeookzeggen
dathetNieuweVerbondinwerkingtreedtbijdekomstvandeMessias.
Dat was de belofte. Op voorhand, vanuit het O.T., was dat niet twijfel-
achtig. Het Nieuwe Verbond zou in werking treden bij de komst van
deMessias.Achterafwordenervragenovergesteld,omdatdeMessias
inmiddelsgekomenis.UithetO.T.blijktbijvoorbeelddatalshetNieuwe
Verbondinwerkingtreedt,Israëlverlostwordtenterugverzamelduitde
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De naam Jozadak 

komt trouwens voor de 
helft overeen met de naam 
Melchizédek. Zadak = zadik 
= de rechtvaardige. Jozadak
= Jehovah is rechtvaardig, 
de Heere is rechtvaardig. 
Jehoshua, Josua dus, = de 
Heere is redding. Jozadak 
zou dus beschouwd kun-
nen worden als een samen-
trekking van de namen 
Josua en Melchizédek. Dat 
is een verschijnsel dat ik 
al eens meer in de Bijbel 
heb gevonden. Soms wor-
den twee namen samen-
getrokken tot een. Josua 
en Melchizédek wordt 
Jozadak. Dat hoort bij 
elkaar. Je kunt zeggen dat 
Josua de zoon van Jehovah 
is, maar je kunt ook zeg-
gen dat Hij Jehovah is. Het 
is een geheel. Zo wordt 
hier "Josua de zoon van 
Jozadak" ook als een geheel 
gezien. Josua, de Heere is 
redding, is de erfgenaam 
van de Heere die rechtvaar-
dig is. Het is de Heer die 
op rechtvaardige wijze red-
ding brengt.



heidenenendatdevolkerenonderworpenworden.Diedingenzijnnog
nietgebeurd.Daaromwordtachterafalsnogdevraaggesteldwanneer
hetNieuweVerbondinwerkingtreedt.Totvandaagzijnerdiezeggendat
hetNieuweVerbondnognietinwerkinggetredenis,wantvolgenshen
treedthetpasinwerkingbijdewederkomstvanChristusendebekering
van Israël. Dat antwoord is niet helemaal onjuist, maar het is wel fun-
damenteelonjuist.Fundamenteel,principieel, ishetzodathetNieuwe
VerbondinwerkingtreedtbijdeverschijningvandeMessiasendatisbij
Zijnopstandinguitdedood.HetNieuweVerbondiseenverbondtussen
minstenstweepartijen.DeenepartijisdeHereJezusZelfenwatHem
betreftishetNieuweVerbondinwerkinggetreden.Devraagisalleenof
deanderepartijdatookaanvaardt.Menmoetzichaandatverbondcon-
formeren.DeHeerheeftdatgedaan,maardemensheidinhetalgemeen
niet.Erzijnermaarenkelengeweestdiedatgedaanhebbenendatzijn
wij(deGemeente).WijlevendusonderhetNieuweVerbond,Israëlende
volkerenniet.DatbetekentdathetNieuweVerbond,wathetvolkIsraël
endeheidensevolkerenbetreft,nogtoekomst is.HetNieuweVerbond
zaldusvoor Israëlalsvolk inwerkingtredenophetmomentdat Israël
bereidiszicheraanteonderwerpen.zie zijlijn 17

Daarnazittenwemeteenprobleem.InZacharia6gaathetoverhetin
werkingtredenvandatNieuweVerbond,overdekroningvandehoge-
priestertotkoning.HetgaatduseigenlijkomdekroningvanMelchizédek
totPriesterenKoning.Devraagisdanofdatindetoekomstgebeurtof
datditinhetverledengebeurde.Eigenlijkisdatallebeiwaar.Hethangt
ermaareenbeetjevanafwaarwehetoverhebben.Watonsbetreftisdie
profetievervuld.WijkennendeHeeralsHogepriesternaardeordening
vanMelchizédek. InHebreeënstaatdatditalzo isenwijkennenHem
dusalszodanig,maarIsraël,alsvolk,zaldeHeerpasbijhunbekeringals
KoningenHogepriesterzienenerkennenenHemalshetwarekronen.
Datispasindevolgendebedeling,aanheteindvande70-steweekvan
Daniël. Dan wordt dat Israël uit de ballingschap verzameld. Dat wordt
hier uitgebeeld. Op de dag dat die drie mannen uit de ballingschap
komen,zal Josuagekroondworden.Zodra Israël terugverzameldwordt
naarhetland,zaldatinhoudendatdeMessiasookinderdaaddoorhet
volkgekroondwordt.Datisdeanderekantvanhetverhaal.Jekuntaan
deenekantzeggendatHijwordtgekroonddoorGod.HetisGodsinitia-
tief.Deanderekantisdathijdantochgekroondwordtmeteenkroondie
gemaaktisuitdegeschenken,uitdebezittingenvandezedriemannen.
HetgaaternietalleenomdatGodHemkroont,maarhetgaaterook
omdatdemensenHemkronenenHemdusalsKoningaanvaarden.Het
zijnCheldaï,TobiaenJedajadiehemalshetwaredekroonophethoofd
zetten door daar aan bij te dragen. Christus is Koning en Hogepriester

sindsZijnopstandingvoordegenediedatwil,voordegenedieHemtot
Koningmaakt.WanneerwijkomentotaanvaardingvandeHeereJezus
Christus,makenwijHemtotonzeKoningenonzeHogepriester.DatHij
dataleerdervooranderenwas,doetdaarnietsaantoeofaf.Hetgaat
eromofHijonzeKoningenonzeHogepriesteris.

Josuawordthiertotkoningenhogepriestergemaaktdoordatdiekroon
gemaakt werd uit de geschenken van Cheldaï, Tobia en Jedaja. Op de
dag van de terugverzameling wordt deze hogepriester gekend. Dat is
indetoekomstopIsraëlvantoepassing,maardatisinonzedagenook
vantoepassing.OpdedagdatwijuitdezewereldkomenentotdeHeer
naderen, ingaan over de bekende verse en levende weg door het voor-
hangseltotdetroondergenade,opdatmoment,opdiedag,isHijonze
KoningenHogepriester.Danzienwij Jezus (Josua)metheerlijkheiden
eergekroond,dieeenweinigmindergemaaktwasdandeengelen,van-
wegehetlijdendesdoods,(Hebreeën2:9,7)maardienuzoveeltreffelij-
ker,zoveelhogerdandeengelengewordenis.AlledingenzijnZijnvoeten
onderworpen.(Hebreeën2:8)Aandeanderekantzienwedatnietmet
onzefysiekeogen,maarvooronsishetwelzo.WijzienHemzo.Israëlals
volkendeanderevolkerenzienHemnietzo,maarwijzienHemwelzo.
Wij hebben Hem aanvaard als onze Koning en dat betekent inderdaad
datvooronsdatNieuweVerbondinwerkinggetredenis.

Ikganualsnogeveninopdegenoemdenamen."Cheldaï"isafgeleidvan
"chalad"of"cheled"endatbetekent"leven",maarindezinvaneenleven
dat voorbij gaat, tijdelijk leven. Het is eigenaardig dat daar een apart
Hebreeuwswoordvooris.Cheledeindigtmeteend,eendaleth.Datisin
hetHebreeuwseen4.Alsietsmeteen4eindigt,duidthetaltijdoptijde-
lijkheidenopvergankelijkheid.Cheldaïwordtinvers14weergenoemd,
maarnuisdedalethaanheteindvervangendooreenmem.Datisniet
een 4, maar een 40 en dat betekent dat er aan de betekenis helemaal
nietsverandert.OfhijnuCheldaïofCheledofChelemheet,maaktinde
praktijknietsuit.Hetbetekent"voorbijgaandleven".Hetiseentijdelijke
aangelegenheid.DebetekenisvanTobiaisgemakkelijk.Tob=tov=goed
(Jiddisch).Tobia=goedisJehovahofJehovahisgoed.Jedaja=Jehovah
weet.Cheldaïspreektdusovereentijdelijkesituatie,overietsdatvoorbij
gaat; leveneventueel,maarhet iseigenlijkeen tijdelijkeverschijnings-
vorm. Cheldaï wordt ook wel vertaald met "de voorbijgaande wereld".
Het gaat dus om iets dat tijdelijk is Jehovah is goed, Jehovah weet en
hetgaatomeentijdelijkezaak.Hetheeftdustemakenmethetkennen
van de Heer die goed is, maar het is een tijdelijke, een voorbijgaande
aangelegenheid.
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U vindt dat mis-

schien raar, want als je een 
verbond maakt, heb je je 
er al aan onderworpen. 
Dat is in dit geval niet zo 
omdat dit een eenzijdig 
verbond is. Het is van God 
uitgegaan. Het is eigenlijk 
de uitwerking van wat wij 
kennen als het verbond der 
genade, als de belofte. God 
had beloofd dat Nieuwe 
Verbond te zullen geven en 
het is inmiddels gekomen. 
Omdat het van één kant 
komt, is de vraag wie zich 
eraan zal onderwerpen. 
Wie dat doet, leeft eronder 
en wie dat niet doet, leeft er 
niet onder. Fundamenteel 
is het in werking getre-
den door de komst van 
de Messias. Bij de opstan-
ding van de Heere Jezus 
verscheen Hij als Messias. 
In de praktijk treedt het 
in werking over, en is het 
van toepassing op, degene 
die tot geloof komt, die tot 
aanvaarding van de Heer 
en dus tot aanvaarding van 
dat Nieuwe Verbond komt. 
Moeilijker is het niet.



Daarna nog de twee andere namen: Josia en Zefanja. Josia = Jehovah
ondersteunt.Zefanja=Jehovahverlengt.Dienamenhorendusduidelijk
allemaalbijelkaar.Jehovahverlengt,Jehovahondersteunt,Jehovahweet,
Jehovahisgoed,maarallesinverbandmettijdelijkedingen.Dezetermen
kunnenallemaaltoegepastwordenophetKoninkrijkvanJehovah,ophet
MessiaanseRijk.Aangezienerbijstaatdatheteentijdelijkeenvoorbij-
gaandeaangelegenheidis,moethetinverbandgebrachtwordenmetde
duizendjaren,methetKoninkrijkvanChristus,maarineenoudeschep-
pingdienogvoorbijgaat.Het isduswelhetKoninkrijk,maarnogniet
deeeuwigheid.DatisinhetO.T.somswatmoeilijkuitelkaartehouden,
maardatwordthiergedaan.Daarmeekanhetoptweedingentoegepast
worden:nietalleenopdeduizendjaren,ophetgeopenbaardeKoninkrijk
indezeoudeschepping,maar,zoalsaltijdoverigens,netzogoedopde
Gemeentevanvandaag,oponsdieeerstelingenzijn.Hetisnogeentijde-
lijkezaak,inafwachtingvanwatindetoekomstzalkomen.Ookwijzijn
in hope zalig geworden en richten onze blik op de toekomst. Dat doet
menookindeduizendjaren.Hetoudeprincipevandeverborgenheidis
datdeprofetieëndieineersteinstantievantoepassinggebrachtworden
opdeduizendjaren,ophetKoninkrijkvanChristusindezeoudewereld,
inhogereinstantiewordentoegepastopdeGemeente.Viadebriefaan
deHebreeënkunnenwedaaromditSchriftgedeelteookinverbandbren-
genmetonzeeigenpositie,maarhetkannetzogoedtoegepastworden
op de duizend jaren, in verband met het geopenbaarde Koninkrijk van
ChristusoverIsraëlendevolkeren.Danzalhetvolkletterlijkverzameld
worden en terugkeren uit de ballingschap en de Heer als Koning en
Hogepriesteraanvaarden.Inoverdrachtelijkezinzijnwijwedergebracht
uitdeballingschapenookwijhebbendeHere JezusChristusalsonze
KoningenHogepriesteraanvaard.Datisdeovereenkomsttussenbeide.
Datishetprincipevanaldieoudtestamentischeprofetieën.Alwatslaat
opdeduizend jarenenopdereddingvan Israël inde toekomst,wordt
ookvantoepassinggebrachtoponzetegenwoordigetijd.

Zacharia 6 : 12
12 ... Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn 

plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen.

De Heer is inderdaad Mens. Dat was Hij oorspronkelijk niet, maar dat
is Hij geworden. Een van de redenen voor Zijn menswording is dat Hij
daardoorHogepriesterkonzijn.JuistdaaromwordtindeHebreeënbrief
nadrukgelegdopZijnmens-zijn.Dehogepriesterwordtgenomenuitde
mensenomdemensenbijGodtevertegenwoordigen.

Hebreeën 5 : 1, 2
1 Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt 

gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, 
opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden;

2 Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onweten-
den en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid 
omvangen is;

Behoorlijk=zoalshetbehoort.DeHeerisdusMensgewordenopdatHij
onderandereHogepriesterzoukunnenzijn.Eenandereredenen isdat
Hijdaardoorzoukunnenstervenenvervolgensuitdedoodzoukunnen
opstaanendaardooreennieuwescheppingtotstandbrengen.Zacharia
6:12staatinverbandmetZijnHogepriesterschapnaardeordeningvan
Melchizédek.Hetwoorddathierisvertaaldmet"plaats",wordtookdik-
wijlsvertaaldmet"deonderkant".Hijkomtdusvanbeneden,Hijrijstop,
Hijgaatomhoog,vanbenedennaarboven.Datkunjeallemaalnietmee-
vertalen,maarhetziterwelin.DatdeHeerdetempelzalbouweninhet
geopenbaardeKoninkrijkindetoekomst,indeduizendjaren,isduidelijk
genoeg.Detempeldiedangebouwdzalworden,staatbeschreveninde
laatstehoofdstukkenvanEzechiël.Erisgeenenkeletwijfelovermogelijk
datdeHeerwanneerHijKoningis,inderdaaddietempelzalbouwen.Dat
gebeurtonderZijnheerschappij.Deanderekantvanhetverhaalisweer
datditookwordttoegepastoponzedagen.Ookinonzedagenwordtde
tempelgebouwd,maardanuiteraardeenwoonstedeGodsindeGeest,
(éfeze 2 : 22) een geestelijke woonstede Gods. Dat is de Gemeente, die
immersdetempelGodsis,waarvanwijlevendestenenzijn.

Zacharia 6 : 13
13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het 

sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; 
en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes 
zal tussen die Beiden wezen.

Hetsieraadis inditgevaldekroon.HijzoudiedragenzoalsJosua.Wie
eenkroonopheeft,gaatopeentroonzittenofwel:deheerschappijtot
Zichnemen.Heersengebeurtinrust;zittend.Hetiseenoudegedachte,
maar in de Bijbel wordt dat benadrukt, want de positie van Christus
wordt beschreven als "zittend". De zittende positie van Christus wordt
inverbandgebrachtmetonzetegenwoordigetijd.Hijzitimmersaande
rechterhandGods.(Psalm110:1)IndiezelfdePsalmstaat:
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Psalm 110 : 4b
4b Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 

Melchizédek.

Die psalm begint met "Zit aan Mijn rechterhand". Het is het meest
aangehaalde vers uit het O.T. In het N.T. Christus heeft namelijk alles
volbrachtwatvolbrachtmoestwordenenisHijgezetenaanderechter-
handGods.Datiseenpositievanrust.ErwordtechtergezegddatHijin
dezesdebedelingzalopstaan.Datisduseentijdvanactiviteit.Overde
duizendjaren,dezevendebedeling,wordtweergezegddatHijzitopde
troonZijnerheerlijkheid.Detussenliggendebedelingisverhoudingsge-
wijsookmaareenhelekorte.Onzebedelingduurtruwweg2000jaren.
Dan volgen 33 jaren waarin Hij dus kennelijk staat en actief is. Daarna
volgtweereenperiodevanruim1000jarenwaarinHijweergezetenis
opdetroon.Daniserweereensituatievanrust.Hijzalzittenenheersen.
Deuitdrukking"HijzalzittenenheersenopZijntroon"wordtheelgoed
naarhetNederlandsvertaaldmet"HijzalheersendzittenopZijntroon"
of"HijzalzittendheersenopZijntroon".Ditsoortvormenkennenwijin
hetNederlandswel,maardemeesteanderetalenkennendieniet.Die
zettendetweewerkwoordeninhungeheelnaastelkaarindevormvan
eenhendiadys.Zittenenheersen=heersendzitten.

Bovendienstaaterheeluitdrukkelijk:HijzalPriesterzijnopZijn troon.
Normaalgesprokenkandatniet.Zelfstaalkundigkloptzoietsniet.Een
koningzitopzijntroon;eenpriesterniet.PriestersstaanookindeBijbel
altijd voor het aangezicht des Heeren. Buiten de Bijbel staan priesters
voor hun god, al was het maar alleen omdat ze die god ook vertegen-
woordigen.Zestaan.Zedoendienstaanhetaltaarofwaardanookmaar.
HierstaatdatHijPriesterzalzijnopZijntroon.HijzitdusalsPriesterop
detroon.Uzietdusdatkoningschapenpriesterschapuitdrukkelijkmet
elkaar verbonden worden. In Hebreeën 4 : 16 wordt gesproken over de
troondergenade.De troondergenade isdebeschrijvingvande troon
waarop natuurlijk een Koning zit, want anders was het geen troon,
maar ietswaaropeenPriesterzit,eenPriesterdieheerst.Erwordtdus
geheerst,geregeerdenrechtgesprokenvanuithetprincipevangenade.
Datisindeoudescheppingeenonmogelijkezaak,maarindenieuweis
hetdatniet.Hetisdusmaarhetbesteomzosnelmogelijkeennieuwe
schepping te worden.Wij hebben beide dingen nodig: recht, zowel als
genade.Bijdemens,ineenoudescheppingzijndattweeonverzoenlijke
principes,maarnietbijGodinverbandmeteennieuweschapping.Daar
gaathetmaarom.DatwordtweerinRomeinenuiteengezet,metname
inRomeinen3.

Raad(Zacharia6:13)=beraadslagen.Raadheeftechterooktemakenmet
de rechter die beraadslaagt. Men zoekt naar raad. Men heeft gehoord
waterallemaalgebeurdisendanwordterrechtgedaan.Erwordtraad
gegeven.Datkomtvanderechtbankaf.Hetheeftdustemakenmetwat
de koning doet. De koning geeft raad. In dit geval is het een raad van
vrede.Datkannietanders,wantdeManisnietalleenKoning,maarHij
isookPriesterendusishetinprincipevredeengeenoorlog.Koningen
brengenoorlog,maarpriestersverzoenenpartijen.Het isduseenraad
des vredes. Salomo, de zoon van David, kennen we eigenlijk het best
vanwegedetempelbouwenvanwegezijnwijsheid,zijnrechtspraak.Hij
zatopdetroonenhijsprakrecht.Hijwasrechterenkoning,wantdatis
ééngeheel.Daaromisditeenraaddesvredes.DiezaltussendieBeiden
zijn,maarerwasermaaréén:Josua,dehogepriesterdiealskoningopde
troonzit."DieBeiden"zie zijlijn 18slaatdusopdepriesterendekoningals
tweeambten,maarhetiseenendezelfdepersoon,namelijkdezeJosua.
Overdrachtelijk is het dan dus Christus, ongeacht of je het toepast op
onzebedelingofopdezevende.

Zacharia 6 : 14
14 En die kronen zullen wezen voor Chelem, en voor Tobia, 

en voor Jedaja, en voor Chen, den zoon van Zefanja, tot 
een gedachtenis in den tempel des HEEREN.

ChelemisdezelfdealsCheldaïuitvers10.DenaamChenistezienalsde
aanduidingvanJosiauitvers10.EerstwordtdenaamCheldaïnamelijkal
vervangendoordenaamChelem.Datisheelduidelijk,wantdebetekenis
veranderterooknietdoor.DanwordtdenaamJosiauitvers10,"Jehovah
ondersteunt", vervangen wordt door de naam Chen, als aanduiding
van dezelfde persoon uiteraard. Chen is het Hebreeuwse woord voor
genade. Het wijzigen van die naam, tot tweemaal toe, duidt erop dat
er inderdaad een andere, een dubbele, toepassing is van deze profetie.
De drie figuren die aanvankelijk genoemd worden, zijn niet alleen een
uitbeeldingvanIsraëlindetoekomst,maarookvandeGemeenteinhet
heden.Daaromwordenerookdubbelenamengebruikt.Zekerwanneer
intweedeinstantiedeprofetieoverdeduizendjarenineenhogerezin
wordttoegepastopdeGemeente,mogenweverwachtendatweineens
overhetwoordgenadestruikelen.Hetisdanimmerseentoepassingop
debedelingvandegenade.Datwoordstaaterdanook.Chen,dezoon
vanZefanja=genade,dezoonvanJehovahverlengt."Jehovahverlengt"
betekentdatJehovahlankmoedigis.AlsdeHeerlankmoedigis,gaathet
overdetegenwoordigebedeling,waarindeHeerlankmoedigisoverons
ennietwildatenigenverlorengaan.(2Petrus3:9)Delankmoedigheid
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Dat ze "Beiden" met 

een hoofdletter hebben 
geschreven, is aardig om 
mensen die het er altijd 
maar over hebben dat God 
uit drieën bestaat in het 
nauw te brengen. Daar zijn 
we niet op uit, maar hier 
blijkt dat de Heer, de Messias 
Zelf al twee is. Hij wordt 
"die Beiden" genoemd, niet 
omdat Hij twee personen 
is, maar omdat Hij twee 
ambten in Zich verenigt. 
Die twee ambten zijn van 
oudsher één, maar onder 
het Oude Verbond zijn zij 
tijdelijk verdeeld. Onder 
het Nieuwe Verbond wor-
den zij weer één. Dat is zo 
omdat het Oude Verbond 
een uitbeelding is van de 
hele oude schepping, maar 
daarvoor was alles één. In 
deze wereld is alles ver-
deeld, maar in een nieuwe 
schepping wordt alles weer 
één. Dat is het oude ver-
haal. Eenheid - verdeling 
- eenheid. De raad des vre-
des zal tussen die Beiden 
wezen en die twee worden 
dus één. 



vanGodkomttotuitdrukkinginonzebedelingdoordatdewederkomst
methetdaarbijgepaardgaandeoordeelwordtuitgesteld.Datheetde
lankmoedigheidvanGod.Het iseigenlijkdeaanduidingvande tegen-
woordige, vijfde, bedeling. Dat kan net zo goed uitgelegd worden als
"Jehovahverlengt".DetijddieHijneemtomZijnKoninkrijkopterichten,
wordt in zekere zin verlengd. Chen, de zoon van Zefanja = genade, de
zoon(=erfgenaam)vanJehovahverlengt.Als je"zoon"of"erfgenaam"
interpreteertals"deconsequentievan"of"hetuitvloeiselvan",wantde
zoon komt immers voort uit de vader, dan komt genade hier voort uit
"Jehovahverlengt".Datbetekentdatdeheerschappijvandegenadein
onze tegenwoordige bedeling voortkomt uit het feit dat Jehovah lank-
moedigisendedagenverlengt. Invers14wordtdusheeluitdrukkelijk
detegenwoordigebedelingvandeGemeenteuitgebeeld.DeGemeente
isgeroepentotgedachtenis,alsaandenkenaandeHeer,alsmonument
van de genade Gods. (éfeze 2 : 7) God demonstreert Zijn genade in de
Gemeente,opdattotindeeeuwigheiddeGemeentedemensheidherin-
nertaandegenadevanGod.De"tempeldesHeeren"kandeaanduiding
zijnvandeGemeente,maarhetkanookdeaanduidingzijnvaneenhele
nieuweschepping.Ookdatheettempel.

Zacharia 6 : 15
15 En die verre zijn, zullen komen, en zullen bouwen in 

den tempel des HEEREN, en gijlieden zult weten, dat de 
HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal 
geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem 
des HEEREN, uws Gods.

8. Zacharia 7

Zacharia 7 : 1-14
1 Het gebeurde nu in het vierde jaar van den koning Darius, 

dat het woord des HEEREN geschiedde tot Zacharia, op 
den vierden der negende maand, namelijk in Chisleu.

2 Toen men naar het huis van God gezonden had Sarezer, 
en Regem-melech, en zijn mannen, om het aangezicht 
des HEEREN te smeken;

3 Zeggende tot de priesters, die in het huis des HEEREN der 
heirscharen waren, en tot de profeten, zeggende: Moet ik 
wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik 
gedaan heb nu zo vele jaren?

4 Toen geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen 
tot mij, zeggende:

5 Spreek tot het ganse volk dezes lands, en tot de priesters, 
zeggende: Toen gij vasttet en rouwklaagdet, in de vijfde 
en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gijlie-
den Mij, Mij enigszins gevast?

6 Of als gij at, en als gij dronkt, waart gij het niet, die daar 
at, en gij, die daar dronkt?

7 Zijn het niet de woorden, welke de HEERE uitriep door 
den dienst der vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond 
en gerust was, en haar steden rondom haar; en het zui-
den en de laagte bewoond was?

8 Verder geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, 
zeggende:

9 Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt 
een waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en 
barmhartigheden, de een aan den ander;

10 En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemde-
ling noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een 
des anderen kwaad.

11 Maar zij weigerden op te merken, en togen hun schouder 
terug, en zij verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden.

12 En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet 
hoorden de wet en de woorden, die de HEERE der heir-
scharen zond in Zijn Geest, door den dienst der vorige 
profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van den 
HEERE der heirscharen.

13 Daarom is het geschied, gelijk als Hij geroepen had, doch 
zij niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar Ik 
hoorde niet, zegt de HEERE der heirscharen;

14 Maar Ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, 
welke zij niet kenden; en het land werd achter hen ver-
woest, zodat er niemand doorging, noch wederkeerde; 
want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting.

Zacharia7 ishetbeginvanhet tweededeelvanZacharia,waaringeen
visioenen staan, maar klare taal. Die tweede helft valt uiteen in drie
delen.Heteerstedeelvandetweedehelftwordtgevormddoordehoofd-
stukken7en8,waarineenantwoordwordtgegevenopdevraagdiein
hetbeginvanhoofdstuk7wordtgesteld.Dievraagisofmendezedagen
van vasten zou moeten blijven vieren nu de tempel herbouwd wordt.
De eerste reactie van de Heer op deze vraag van Israël (Juda) is nogal
negatiefenervolgtdanookeenboeteprediking.Hetiseennogalscherp
verwijtaanhetadresvanIsraël,terwijldaarnainhoofdstuk8opdezelfde
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vraagookeenveelpositieverereactievolgt.Datisdanheteerstedeelvan
detweedeheftvanditBijbelboek.

Zacharia 7 : 1
1 Het gebeurde nu in het vierde jaar van den koning Darius, 

dat het woord des HEEREN geschiedde tot Zacharia, op 
den vierden der negende maand, namelijk in Chisleu.

Erwarentweejarenverlopensindsdevisioenenindeeerstezeshoofd-
stukken.InZacharia1:1,7staatdatditinhettweedejaarvanDariuswas.
DezetweedehelftvanhetboekbegintinhetvierdejaarvandezeDarius
dePers.Erzijntweejarenverlopenendanwordtdezevraaggesteldmet
betrekking tot het vasten. De negende maand komt ongeveer overeen
metonzemaanddecember.Opde25-stevandenegendemaandviert
IsraëlhetChanoeka-feest,hetfeestvandevernieuwingvandetempel.
Indepraktijkisdattevergelijkenmetonskerstfeest,wantChanoekais
onderIsraëlhetfeestvanhetlicht.Hetiseensoortmidwinterfeest.Het
blijktdatereengezantschapnaarZachariawordtgezondenenerwordt
eenvraaggesteldaandeprofeet,wantmenheeftkennelijkproblemen.

Zacharia 7 : 2
2 Toen men naar het huis van God gezonden had Sarezer, 

en Regem-melech, en zijn mannen, om het aangezicht 
des HEEREN te smeken;

Hetwoordje"naar"staatschuingedrukt.Erstaatdus:"Toenmenhethuis
vanGodgezondenhadSarezer,enRegem-melech,..."Devraagisalleenof
mendaarnaartoegezondenhadofervandaan.Menheefthiervertaald
meternaartoe,omdatmenonderhuisvanGoddandetweedetempel
verstaat, waarvan de bouw overigens nog lang niet gereed is. (Ezra 6 :
15)Menheeftzojuistdefundamentengelegdenisaanhetbouwen.De
gedachtevandevertalersishiergeweestdaterenkelemensen,inieder
gevaldezetweeennogeenpaar,naarJeruzalemgezondenwerden,naar
detempelofalthanswatdaarinmiddelsvanstond,omdaardezevraag
testellen.Datblijktechtereenmisverstandtezijn,wantmenwerdniet
gezondennaarhethuisGods,maarmenwerdgezondenvanuithethuis
Gods. Dit huis Gods is namelijk niet "beth Elohim", maar Bethel. In de
praktijkbepaaltdathetverschil.Theoretisch ishethetzelfde,wanthet
betekent beide "huis van God". Elohim is het meervoud van El. Elohim
vertaaltmeninhetNederlandstochnaarhetenkelvoud.Determ"beth
Elohim" is min of meer een normale aanduiding van de tempel. Hier

staatniet"bethElohim",maarBethelendusligthetmeervoordehand
omhetniettevertalenmet"huisGods",maaromhetgewoontelaten
staan.DanishetdeplaatsnaamBethel.Datbetekentdatdezemensen
nietgezondenwerdennaardetempel,maarvanuitBethel.Dezegang-
bare opvatting, vind je in de Statenvertaling niet terug. Deze mensen
werdengezondenvanuitBethelnaarJeruzalem.Daarzitnatuurlijktoch
ietsachter,wanterisduidelijkverbandtussenBethel,huisvanGod,en
"bethElohim",deaanduidingvandetempel.Hetblijfttochzodatdeze
mensen gezonden werden van Bethel naar beth Elohim, van het huis
GodsalsplaatsnaamnaarhethuisGodsdathiergebouwdwordt.

Bij Bethel denken we in de eerste plaats aan het Bethel ten tijde van
Jakob. Jakob kwam in een plaats met de naam Luz. (Genesis 28 : 19)
en hij noemde die plaats Bethel, want "Dit is niet dan een huis Gods".
(Genesis28:17)Godwashier.InBethelontmoetteJakobdeHeer.Bethel
wasimmersdeplaatswaarJakobopdevluchtdoorheenkwamenwaar
hijzijnhoofdterustenlegdeopeensteendiehijdeanderedagrechtop
zetteenzalfde.DatisuiteraardeenbeeldvandeopgewekteChristus.Die
nachtwasdehemelgeopendenhadhijeenverbindingmethetwerke-
lijkehuisGods:dehemel.BetheldankthaarnaamaanJakobenhetwerd
verbondenmetdeopgewekteChristus,diezorgtvoorhendieweliswaar
verdrevenofopdevluchtzijnzoalsJakob,maardiehunvertrouwenheb-
bengesteldopdeHeerZelf.

BethelhoortoorspronkelijkbijBenjaminendusbijhet2-stammenrijk.Bij
descheuringvanhetrijkonderJerobeamenRehabeam(1Koningen12)
kwamBethelechterineenstoeaanEfraïm,dusaanhet10-stammenrijk.
StriktgenomenzouhetvolgensJozua18:13moetenhorenbijBenjamin,
maarinplaatsdaarvanginghetmeealsgebiedvanhet10-stammenrijk.
Hetwasduseenwatmerkwaardigeplaats.Hierwarenafstammelingen
van het 2-stammenrijk, Juda en Benjamin, die teruggekeerd waren uit
ballingschapenzichgevestigdhaddeninBethel,hoewelBetheleentijd
langbehoordhadtothet10-stammenrijk.Erisdustochweersprakevan
eensoorteenheidtussenhetgebiedvandetweestammenendatvan
detienstammen.Hetkomtopeenofanderewijzeweerbijelkaar.Dat
is de connectie hier. Het gaat om de eenheid binnen Israël. Dat is ook
hetonderwerpvandevraag.ErwordenmensenvanuitBethelgezonden
naarJeruzalemomdaartegaanvragenhoehetnouzitmetdeerkende
Joodsefeestdagen.Daargaatdevraagover.Zewilleneenheidhebben.
DatkomenweookinHandelingen15tegen.Daarwordenallerleigelo-
vigenuitandereplaatsenverzameldinJeruzalemomdaartediscussië-
renoverofeenantwoordtekrijgenopdevraagofeengelovigeuitde
heidenenvolgensJoodsenormenzoumoetenlevenofniet.Hetginger
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omhoemenindepraktijkGodzoudienen.Moestmenbepaaldedingen
doenof latenofmaaktedatnietsuit?Daargaathethierdusookom.
De bedoeling was dat men eenheid zou hebben en dat men overal op
dezelfdewijzeGodzoudienen.DaaromwordenermensenvanuitBethel
gezondennaarJeruzalem,vanBethelnaarBethElohim.Hetwoorddes
Heeren kwam tot Zacharia (vers 1) toen deze mensen vanuit Bethel
gezonden waren. De namen Sarezer en Regem-Melech zijn eigenlijk
nietgoed tevertalen.Melech=koning,maarSarezerzowelalsRegem
zijnnamendieeigenlijknietHebreeuwszijn.Datishetprobleem,maar
waarschijnlijkookhetantwoordopdehelezaak.Dezeluidragenname-
lijkBabylonischenamen.zie zijlijn 19

Zacharia 7 : 3
3 Zeggende tot de priesters, die in het huis des HEEREN der 

heirscharen waren, en tot de profeten, zeggende: Moet ik 
wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik 
gedaan heb nu zo vele jaren?

Hetisnatuurlijkeendommevraag.Wievraagternuofhijmoethuilen?
Alsjemoethuilen,komendetranenvanzelf.Danhoefjetochnieteerst
te vragen of dat moet of mag? Dat komen ze hier in alle ernst vragen
aan de priesters in het huis van de Heere der heirscharen en aan de
profeten. Zij zijn degenen die verondersteld worden God te dienen. Zij
kwamendusuitBethelnaarhethuisdesHeeren,bethJehovah.DeHeer
heethieromeenofandereredennietJehovah,maarHijnoemtZichzelf
JehovahZebaôth,Heerederheirscharen.NormaalheetdeHeerJehovah.
Jehovah is de Naam van de God van Israël. Hij heet hier Jehovah der
heirscharen.Heirscharen=Zebaôth=massa’s.Zabaofzeba=massa;ôth
wilzeggendatheteenmeervoudis."Heerderheirscharen"of"Jehovah
Zebaôth"betekent"Heerdermassa’s".DatisopmerkelijkomdatdeHeer
normaalgesproken,nietdeGodvandemassa’s,maardeGodvanIsraël
is. Wanneer de Heer "Heere der heirscharen" wordt genoemd, spreekt
hetaltijdoverderelatievandeHeertotdeheidenen;nietderelatievan
de Heer tot Israël, maar tot de heidenen. Soms wordt gesproken over
deHeerederheirscharenalsduidelijkgemaaktwordtdatdeHeerniet
alleenmachtheeftoverIsraël,maarookoverdeheidenen.Hetlijkteen
hele mooie situatie als mensen uit Israël uitdrukkelijk de Heer komen
vragen hoe zij Hem moeten dienen. De Heer neemt het hen echter
hoogstkwalijk,althansineersteinstantie,inZacharia7.Hetisnatuurlijk
tocheenabsurdevraag.Blijkbaarwetenzenietofzeindevijfdemaand
moetenwenen.Menweentblijkbaarnietenmenvraagtzichafofhet
misschientochzoumoeten.Daaropkomtdanhetantwoord.

Moetendiedagenindevijfdemaandspeciaalineregehoudenworden?
Het"ik"invers3isBethel!MenkomtnamelijkvanuitBethelenerkomt
ernieteen,maarerkomenermeer:"SarezerenRegem-Melechenzijn
mannen". (vers 2) Dat zijn er dus velen. Zij vragen "Moet ik wenen?"
Hetgaatdusnietomdiemensenzelf,maaromBethel.Datisdereden
waarom Bethel, het huis van God, in vers 2 speciaal genoemd wordt.
DevraagisdusofBethelmoetwenenindevijfdemaand.MoetBethel
zichafzonderen?MoetBetheldatdoenzoalszijdatnu70jarengedaan
heeft(vers5)?Aldiejarenheeftmenalsherdenkingdaarvaneenvasten
gevierd,inelkgevalhetvastenindevijfdemaand.Devraagisnuofze
datnogmoetenblijvenhandhavenofdatzedaarnumeemogenstop-
pen.Hetvastenindevijfdemaandisenkelenalleenterherdenkingaan
het verbranden van de tempel, maar in deze dagen wordt de tempel
herbouwd.Devraag isdusnietzovreemd,maardemanierwaaropde
vraaggesteldwordt,isdatwel.Menzouzo’nvraagnietmogenstellen.
Menzouhooguitmoetenzeggen:"Ikkannietmeerhuilennudetempel
herbouwdwordt"of"Ondanksdatdetempelherbouwdwordt,moetik
tochhuilenbijdeherinneringaandeeerstetempel".Datzoueenargu-
ment zijn, maar "Moet ik huilen?" is natuurlijk een onzinnige vraag. Er
komtdanookeengelijksoortigantwoordop.

Zacharia 7 : 5
5 Spreek tot het ganse volk dezes lands, en tot de priesters, 

zeggende: Toen gij vasttet en rouwklaagdet, in de vijfde 
en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gijlie-
den Mij, Mij enigszins gevast?

Hetantwoord isdusnietspecifiekaanBethel,maaraanhethelevolk.
Erwasgeenvraaggesteldoverdezevendemaand,maarhiernoemtde
HeerdieerZelfbij.Dezevendemaandwasdeherdenkingvandemoord
opGedalia.Erwarennu70jarenvoorbijgegaan.Denadrukligtop"Mij".
Daaromwordthetherhaald.Voorwiewasdatvasten?WasdatvoorMij
ofniet?DatisdetegenvraagvandeHeer.DeHeersteltdievraagalsofHij
vannietsweet.Hetlaatzichookaanziendatditvasten,ditrouwbedrij-
venvanIsraël,meereenrouwwasvanwegehetlotvanIsraël,Jeruzalem
endetempel,namelijkdathetverbrandwerd,inplaatsdatheteenrouw
was vanwege hun zonden. Vermoedelijk hadden ze er alleen spijt van
datdetempelenJeruzalemverwoestwerdenendatzeinballingschap
gegaanwaren.Hetwasduseenrouwoverwatergebeurdwas,maarniet
eenrouwoverdeaanleidingtotdezegebeurtenissen.Hetginghenniet
omdeHeer,maarhetginghenomhenzelf.DeHeerzegtdaneigenlijk
datzedatzelfmaarmoetenwetenalszedatwillen.
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Zijlijn  19

 
Zij hebben namen 

meegenomen uit de bal-
lingschap. U kent waar-
schijnlijk dat verschijnsel 
uit Daniël 1 : 6, 7. Daniël, 
Hananja, Misaël en Azarja 
worden weggevoerd in 
Babylonische ballingschap 
en daar krijgen zij andere 
namen: Beltsazar, Sadrach, 
Mesach en Abednego. Hun 
Joodse of Hebreeuwse 
namen worden vertaald en 
het tegenovergestelde van 
die namen wordt genomen 
in het Babylonisch. Alles 
wat met Jehovah te maken 
had, wordt omgekeerd en 
in verband gebracht met 
el, achoe of bel, goden van 
de Babyloniërs. De namen 
worden eigenlijk uit 
Godslasterlijke overwegin-
gen omgezet. Dat is ver-
moedelijk met deze men-
sen ook gebeurd. Hoewel 
zij Joden zijn, dragen zij 
Babylonische namen. Dat 
duidt op het strijdige in 
hun karakter en op het 
strijdige van de vraag die 
zij komen stellen. 



Devraaguitvers5wordtherhaaldin:

Zacharia 7 : 6
6 Of als gij at, en als gij dronkt, waart gij het niet, die daar 

at, en gij, die daar dronkt?

DeHeerzegtdatzijzelfdegenenwarendieatenendronken,maardatzij
ookdegenenwarendievastten.Datmoestenzezelfmaarweten.Zehad-
denhetzelfingesteldennietdeHeer.Etenendrinkenisinditverband
natuurlijktochdeuitdrukkingvaneenredelijklosbandigleven.Zehad-
den"lekkerlijkgeleefd",heetdatbijeenanderegelegenheid.(Jakobus5
: 5) Ik vinddat een prachtige term.Daarna warenze in vasten gegaan,
maarookdatmoestenzezelfmaarweten.

Zacharia 7 : 7
7 Zijn het niet de woorden, welke de HEERE uitriep door 

den dienst der vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond 
en gerust was, en haar steden rondom haar; en het zuiden 
en de laagte bewoond was?

Voor"het"moetjeeigenlijklezen:"dit".Indedagendatmenatendronk,
was Jeruzalem nog bewoond en gerust. Dat waren de dagen voor de
ballingschap.ToenheeftdeHeertotIsraël(Juda)gesprokenenhenopge-
roepen tot bekering tot de Heere, opdat Jeruzalem niet verwoest zou
worden.Toendedenzedatniet.DeHeerroepthennunogsteedsoptot
hetzelfde,opdatzeberouwzoudenhebbenoverdezondenvanhetvolk.
Het "zuiden" en de "laagte" heeft te maken met de streek rondom
Jeruzalem, het gebied van de twee stammen van Israël. Daarvan was
Jeruzalemdehoofdstad.Ditisheteindevanheteerstedeelvanhoofd-
stuk7.Datwordthiermeeafgesloten.

Zacharia 7 : 8, 9
8 Verder geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, 

zeggende:
9 Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt 

een waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en 
barmhartigheden, de een aan den ander;

Erkomtnudusnogmeeralsantwoordopdezelfdevraag,dieeigenlijk
helemaalnietbeantwoordwerd.Erwerdalstegenvraaggesteldvoorwie

zedatvastendeden.Datmoestdanmaargenoegzijn.Heteindigtmet
de vaststelling dat die woorden over dat eten en drinken de woorden
zijn die de Heer in het verleden ook al uitgesproken had. Die woorden
worden vervolgens - vanaf vers 8 - weer uitgebreid aangehaald, maar
danwordtgesprokenoverhetverleden.Dewoordenvanvers9worden
uitgesprokendoordeHeere.DiezegtduswatHijZelfgezegdheeft.Hij
herhaaltduswoordendieHijinhetverledengesprokenheeft.Ditisniet
nieuw.Watnuvolgtisookgeenantwoordopdeoorspronkelijkevraag,
maarhetiseenuiteenzettingoverdebetekenisvanvers7.Invers7staat
datdeHeerditaleensgezegdhad.WatdeHeerinhetverledenallemaal
gezegdheeft,wordtdanaangehaaldindeverzen9-14.

AlsdeHeer totZachariaspreekt,heetHijHeere,maarwanneerHijvia
Zachariatothetvolkspreekt,isHijdeHeerederheirscharen.Danneemt
deHeerdusafstand.Richten=rechten=rechtspreken=rechtdoen.Het
gaateromdatrechtgesprokenzouwordenopgrondvandewaarheid,op
grondvanhetwoordvanGodZelf.Datis"eenwaarachtiggericht".Niet
alleen op grond van de waarheid omtrent de dingen die gebeurd zijn,
maarookomtrentwatinhetwetboekgeschrevenstaat.Hetrichtenvan
eenwaarachtiggerichtisdusrechtdoen,rechtspreken.Dewaarheidvan
dewetisdatmengoedertierenheidenbarmhartigheidzoudoen,deeen
aandeander. (vers9)AandeNaastebijvoorbeeld,wantdaarkomthet
uiteindelijkopneer.Dewetkannamelijkwordensamengevatinditene,
namelijkdatmenzijnNaasteliefheeft.Datisdebedoelingdathetvolk
van God doet: recht doen en dus barmhartigheid en goedertierenheid
bewijzenaanelkaar.

Zacharia 7 : 10
10 En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling 

noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een des 
anderen kwaad.

Alleenaldezeopmerkingverondersteltdatweduwenenwezenverdrukt
werden.Waarom weduwen en wezen? Omdat zij natuurlijk minder in
staat waren om zich daartegen te verdedigen of te verzetten bij het
afwezigzijnvandeheer(Heer)deshuizes.Toenbestondernogzoietsals
deheerdeshuizes.Alsdieoverledenis,houdjeweduwenenwezenover
en die worden per definitie altijd verdrukt. Die hebben geen kostwin-
ner.Vreemdelingenzijnuiteraardbuitenlanders.Diehebbennauwelijks
enigebescherming.HiergaatheteromdatvanIsraëlbekendisdathet
zichniethieldaandewet,diezorgtinderdaadvoordeellendige,voorde
vreemdeling,voordeweesenvoordeweduwe.Zewordenallemaalinde
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wetgenoemdenerwordenopeenofanderewijzevoorzieningenvoor
getroffen. In sommige gevallen worden ze zelfs bevoorrecht, opdat ze
geenweduwe,wees,vreemdelingofellendigemeerzoudenzijn.

Moetikwenen?DeHeerishelemaalnietgebaatbijwenenenbijrouw
bedrijven.DeHeerisnietgebaatbijalleenmaarspijtvanwaterinhet
verledenisgebeurdofberouwdaarover.DeHeerheefterbelangbijdat
hetnudanwelgoedgebeurt.Jekuntspijthebbenvanfouteninhetver-
leden,maaralszenietgoedgemaaktwordendoordegoededingenvan
hetheden,heeftdatweinigzin.Datwordt tot Israël (Juda)gezegd.De
Heerhadditallemaalalgezegd.

Zacharia 7 : 11
11 Maar zij weigerden op te merken, en togen hun schouder 

terug, en zij verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden.

"Zij weigerden op te merken" komt overeen met "zij verzwaarden hun
orenopdatzijniethoorden".Zeweigerdentehoren.Vermoedelijkbete-
kenthetindeeersteplaats"weigerentezien".Aanhetbeginvanhetvers
staatdandatzeweigerdentezienenaanheteindvanhetversdatze
weigerdentehoren.Inhetmidden,hetcentrum,vanhetversstaatdan
het belangrijkste. Het een is horen, maar niet willen horen. Het ander
iszien,maarnietwillenzien.Datwordtuitgelegdalshetterugtrekken
van de schouder. zie zijlijn 20 De bedoeling is dat het volk van die Heer
verantwoordelijkheidopzichneemtvoordekrachtelozen,voordegenen
diezwakzijn.Zijwildendeverantwoordelijkheidechternietdragen.Het
kosttewaarschijnlijkookteveel.

Zacharia 7 : 12
12 En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet 

hoorden de wet en de woorden, die de HEERE der heir-
scharen zond in Zijn Geest, door den dienst der vorige 
profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van den 
HEERE der heirscharen.

Devertalerszijnbangdatwehetletterlijkopvattenendaaromhebben
zeerhetwoordje"als"tussengezet.Hetgaateromdathethartzohard
enongevoeligalsdiamantgemaaktwordt.Diamantwastoenkennelijk
ookalbekendalseenvandehardstematerialen.Hierstaatdatzehun
hartverhardhebben.Datkanzogezegdworden,omdathorenhetzelfde
isalsgeloven,gehoorgevenaan.Gelovendoetmenmethethartenniet

metdeoren,maareriseennauweverwantschap.Daaromkanheteen
voor het ander gebruikt worden. Als men met de oren niet hoort, dan
gelooftmennietmethethart.Zehebbenzichongevoeliggemaakt.Ze
hebben niet willen geloven en ze hebben niet willen luisteren naar de
wet,namelijkdewoorden.Erstaat"dewetendewoorden",maar"en"
heeftnatuurlijkdebetekenisvan"namelijk".Datkannietanders,want
dewetbestaatuitwoorden.Godswoordiswet.

DeHeernoemtZichhierweerde"Heerederheirscharen".Hijassocieert
Zichookmetdeanderevolkeren.VandaaruitgezienishetlogischdatHij
ook spreekt over de vreemdeling die eventueel binnen de poorten van
JeruzalemofIsraëlis.GodisnieteenGodderJodenalleen,maarookder
heidenen, (Romeinen3 :29)zodatook Israëlietenverantwoordelijkheid
dienen te dragen voor heidenen. Israël draagt het juk, de last, van alle
volkerenderaarde.IniedergevalisIsraëldaarvoorverantwoordelijken
dusheeftdatvolkdaaroverdeheerschappijopdeschouders.Eengoede
Israëlietzoudusalopveelkleinereschaalverantwoordelijkheidmoeten
dragenvoordemedemens,opdathijinhetkleinetrouwzouzijnendus
over veel gezet zou worden. Dat is een eenvoudig Bijbels principe, dat
later in het N.T. nog veel uitgebreider uit de doeken wordt gedaan. De
HeerzondZijnwoordenin,door,doormiddelvanofviaZijnGeest.Die
Geest werkte uiteraard door de dienst der vorige profeten. Als God, de
Onzienlijke,ZijnwoordbrengtopaardeenZichmanifesteertopaarde,
wordt daar in de eerste plaats de Geest bij genoemd. Geest is immers
onzienlijkekracht.

Er wordt hier over de vorige profeten gesproken, omdat het hier nog
steedsgaatomvers7.HierstaatdatdeHeerdatgedaanheeftdoorZijn
Geest.Dieprofetenzijnergeweest.DeHeerwijsterhieropdatHijditin
hetverledenookalheeftgezegd.Erzijnhiervoorookprofetengeweest.
Nukomenzevragenaandeprofetenenpriesterswatzemoetendoen,
ofaandeprofeetZacharia.Moetenwijwenen?DeHeerzegtdatHijdoor
devorigeprofetenookalheeftgezegdwatHijwil.Hijwilnietdatmen
weentofdatmenvastalszodanig.Hijwildatmenzichbekeerttotde
Heer,datmenterugkeertvandebozewegendatmenzichhoudtaan
hetwoorddesHeeren.Hijwilinfeitedatmenzougeloven.Datstondal
invers7,maarhierwordthetuitgebreiderverklaard.

DeHeerheeftdoorZijnGeest,doordeprofetentotditvolkgesproken,
maar het resultaat was niet hun bekering, niet hun berouw, niet hun
wenen.Hetwasooknietdatzeinderdaaddezorgopzichnamenvoor
dearmenenverdrukten.Integendeel.Hetresultaatwasgrotetoornvan
de Heere der heirscharen, de God der volkeren. Die God heeft dat ene
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De schouder spreekt 
in de Bijbel over heerschap-
pij. (Jesaja 9 : 5) De schou-
der draagt iets. Men draagt 
op de schouder een juk of, 
meer in het algemeen, ver-
antwoordelijkheid. Dat is 
ook een juk, een last name-
lijk. Het hoeft nog niet te 
spreken over slavernij, maar 
het gaat er om dat sterke 
schouders ook wat zouden 
moeten dragen. Hier waren 
wel sterke schouders, maar 
ze wensten niet te zien dat 
er wat te dragen viel. Die 
weduwen en wezen en die 
ellendigen en die vreem-
delingen zouden gedragen 
moeten worden in de zin 
dat iemand voor hen ver-
antwoordelijk zou moeten 
zijn en hun belangen zou 
moeten behartigen. Dat 
is wat zij niet deden en 
dat is juist wat van Israël 
verwacht mocht worden 
als het volk van Jehovah, 
omdat Jehovah Zelf degene 
is die het opneemt voor 
weduwen en wezen en 
vreemdelingen en ellendi-
gen. Hij trekt Zijn schouder 
niet terug, maar Hij neemt 
inderdaad de volle verant-
woordelijkheid op Zich. Een 
van de gevolgen daarvan is 
ook geweest dat Hij stierf 
aan het kruis, omdat Hij 
de verantwoordelijkheid 
voor al die zwakken, die 
krachtelozen (zondaren!), 
op Zich heeft genomen. 
Daarom zegt Romeinen 5 
: 8 dat Christus voor ons 
gestorven is toen wij nog 
zondaren waren. Er staat 
dat wij toen nog krachte-
loos waren. (vers 6)



volkIsraël,datongehoorzamevolk,vervolgensgenomenenHijheefthet
verstrooidonderdeanderevolkeren.AndersomheeftGod,deHeereder
heirscharen,sommigevandieheirscharen,bijvoorbeelddeBabyloniërs,
genomenenheninJeruzalemgebracht,opdatJeruzalemverwoestende
tempelverbrandzouworden,opdathetvolkzouwordenweggevoerdin
ballingschapenopdathetlandbraakgelegdzouworden.Grotetoornis
ontstaanuithetwoordvanGod.DeHeerheeftgesprokenenzehebben
niet willen luisteren. Het vanzelfsprekende resultaat is dan een grote
toornvandieHeerdiegesprokenheeft.Godspreekt,maarnietvrijblij-
vend.Wieniet luisterenwil,komtuiteraard inhetoordeel. Inhetalge-
meengeldtdatwienietgelooft,inhetoordeelkomt.(Johannes3)

UithetwoordvanGoddoordeprofeten,iseengrotetoornontstaan.De
groteprofetendiewijkennen,Jesaja,Jeremia,EzechiëlenDaniël,hebben
alleviergeprofeteerdindedagenrondomhetbeginvandeballingschap.
DatwaszowelinverbandmetdeAssyrischeballingschapalsinverband
met de Babylonische ballingschap. God heeft nooit uitgebreider tot
hetvolkgesprokendan juist indiedagen,maarhetresultaatwasniet
debekeringvanhetvolk.Menheeftnamelijknietwillen luisteren.Het
resultaatwasdezegrotetoorn.NukomenzedeHeerweervragen.Moet
Hijhetnuweerzeggen?Erkomtalleenmaartoornuitvoortenduskrijgt
Israël(Juda)hiereigenlijkgeenantwoordopdevraag.Erwordenvanzelf-
sprekendwelsuggestiesgedaan,maarerisgeenconcreetantwoordof
zemoetenvastenofniet.Men ishetblijkbaar tochblijvendoen,want
hetgebruikvanhetvastenindevijfdemaandbestaatnogsteeds.Dat
betekentdatmendelesdusfeitelijknietgeleerdheeft.DeHeerzegtwat
Hijwil,maarHijpraatnietovervasten.Zemoetenzichhoudenaanhet
woord, het geloven en daaruit leven. Dat was een antwoord, maar het
blijktdatditantwoordinderdaadnietgeholpenheeft,helaas.Indietijd
was er een grote toorn ontstaan door het spreken van de Heer en het
is blijkbaar zo dat hier weer toorn ontstaat. Het betekent dan dat ook
hierna,naZacharia7,noggrotetoornzoukomen.

"Moeten wij wenen?" was een vraag die verband hield met uiterlijke
dienst. Naar aanleiding van deze nogal huichelachtige vraag geeft de
Heereenantwoord,dataandeenekantzegtdathetHemhelemaalniet
gaatomdatwenen,maarofzegeloven.Naaraanleidingvandiezelfde
vraagwordtmeteengezegddatdedefinitieveverlossing,endusbeke-
ring,vanIsraëlnogsteedsnietheeftplaatsgehad,maarzalplaatsvinden
indetoekomst.Daarnawordtpromptdeterm"overblijfsel"velemalen
gebruikt in Zacharia 8 in verband met de toekomst. Dat betekent dat
dedagenvanZacharia,vanherbouwvande tempel,nietdevervulling
brengen van de beloften die God met name in de grote profeten aan

Israëlgedaanheeft.Datiseenbelangrijkezaak,omdatdatnujuisthet
groteverschilistussendetweebelangrijkestromingen,iniedergevalin
de protestantse theologie. De ene partij, waar wij onszelf toe rekenen,
gelooftineennogtoekomstigevervullingvandeprofetieën,zoalsinde
groteverdrukking,deoprichtingvanhetKoninkrijkopaarde,hetbinden
vansatan,deduizendjaren,indebekeringvanIsraëlenalleswatdaar-
meesamenhangt.Deanderecategorie,die inNederlandveelgroter is,
leertdatdiedingenallemaalalvervuldzijninhetverleden,endusinde
dagenvanHaggaï,Zacharia,Maleachi.Zijgelovendatalleprofetieënmet
betrekkingtoteennatuurlijk Israël inhetverledenalvervuldzijn.Voor
zoverzulkeprofetieënnietvervuldzijn,wordenzenuvervuld;echterniet
aan Israël,maaraandekerk,diedeplaatsvan Israëlheeft ingenomen.
Menverwacht totaalgeenvervullingvanprofetieënmeer,behalvevan
profetieënoverdeJongsteDag.Dieprofetieënwaarvanmengeenduide-
lijkevervullinginhetverledenkanaanwijzen,wordengewoonlijksyste-
matisch van toepassing gebracht op de gebeurtenissen op de Jongste
Dag.Datishetenigewatmennogverwachtenwaarnaarmenuitziet.

Datiseengrootmisverstand,wantuitditSchriftgedeelteblijktduidelijkdat
dezeprofetieënomtrentdeterugverzamelingvanIsraëlnietvervuldzijnin
deterugkeerindedagenvanEzra,Nehémia,Haggaï,ZachariaenMaleachi
enooknietingeestelijkezininverbandmetdeGemeente,hoewelzeerop
van toepassing zijn. Ze zullen letterlijk vervuld worden in de toekomst,
wantdatisdenormalebetekenisvandezeprofetie.Inhoofdstuk8komt
datnogaandeorde.Hierwordtdustoornaangekondigd,maarhetwordt
inbedektetermengedaan.Voordegoedeverstaanderishetdanduidelijk
datalsdewoordenhierherhaaldwordenuitdevoorgaandeprofeten,dat
danookdetoorndietoenvolgdeherhaaldzouworden.Hetheeftzichher-
haaldindevijfdemaand,maardatherhaaldezichweerindedagenvan
deRomeinen.Inhetjaar70gebeurdehetweerprecieszo,opdezelfdedag.
Degeschiedenisherhaaltzich.DedefinitieveterugverzamelingvanIsraël
ligtdusindetoekomst,wanneermenwelrouwzalbedrijven,nietomdat
hetmoet,maaromdatmenspontaanbeginttehuilen.


Zacharia 7 : 13
13 Daarom is het geschied, gelijk als Hij geroepen had, doch 

zij niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar Ik 
hoorde niet, zegt de HEERE der heirscharen;

"Daaromishetgeschied"slaatindeeersteplaatsopdiegrotetoornvan
de Heere der heirscharen. (vers 12) Die toorn is geschied vanwege dat
ongeloof. Daarna begint er eigenlijk een nieuwe zin. Het is van belang
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omdattezien,andersbegrijpjehetversniet.Dehoofdzinvanvers13is
daarna:"GelijkalsHijgeroepenhad,dochzijnietgehoordhebben,alzo
riepenzijook,maarIkhoordeniet".

"Ik"kanookvertaaldwordenmet"Hij".ErwordtgezegddatdeHeerin
hetverledengeroepenheefttotIsraël.Datgebeurdedoordedienstder
vorige profeten (vers 12) of door "de woorden, welke de HEERE uitriep
doordendienstdervorigeprofeten,toenJeruzalembewoondengerust
was".(vers7)DeHeerhadinhetverledentotIsraëlnietalleengesproken,
maarzelfsgeroepen:metverheffingvanstem,luidenduidelijk.DeHeer
zegtdatzijniethebbengehoord.Daarnakwamerdusvanzelfsprekend
eentijdwaarinzij-Israël-rieptotdeHeer,maarnuhoordedeHeerniet.
Datwordthier invers 13gezegd.Dat isdeaanhalingvanwoordendie
gezegdwarendoorvorigeprofeten.Jeremiaisdemeestbekendeindat
verband.Hijwasnamelijkdeprofeetdieoptradindedagendieaande
verwoesting van Jeruzalem vooraf gingen. Dagen waarin overigens de
ballingschap al wel tot stand kwam. Het optreden van Jeremia strekte
zichuittotaan-586,namelijktotdewegvoeringindevijfdemaandvan
datjaar.(Jeremia1:3)

Jeremia 7 : 16
16 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch 

gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet 
horen.

DeHeerzegtdatzenuweltotHemkunnenroepen,maarnietnaarhen
zalluisteren.Datwordthiervelemalenherhaald.DitverswaarindeHeer
zegtdatHijnietzalluisteren,werdvoorafgegaandoorbijvoorbeeld:

Jeremia 7 : 5-7
5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk 

zult goed maken; indien gij waarlijk zult recht doen tus-
sen den man en tussen zijn naaste;

6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, 
en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten; en 
andere goden niet zult nawandelen, ulieden ten kwade;

7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen 
gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw.



Wehaddenhettochovereenwaarachtiggerichtdoen?Ditzijndezelfde
woordenuitZacharia7.Jeremia7:16komtovereenmetZacharia7:13,

waarin de Heer zegt dat het volk riep, maar Hij hen niet hoorde. Daar
komt het dus op neer. Nadat de Heer zo vele eeuwen lang tot Israël
gesprokenhaddoordeprofeten,"eertijdsveelmaalenopvelerleiwijze",
(Hebreeën1:1)kwamereentijdwaarindeHeerzweegenZichvanIsraël
terugtrok.ToenriepIsraëltotdeHeer,maartoenluisterdedeHeerdaar
nietmeernaar."Ikzaluniethoren."DatisprecieswatinJeremiagezegd
wordt.Ondermeer in Jeremia11 : 14, Jeremia14 : 11, 12enJona3 : 10. zie 

zijlijn 21 De Heer haalt het verleden aan, maar gaat dan praten over de
toekomst.Overdatverledenhandeltooknog:

Zacharia 7 : 14
14 Maar Ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, 

welke zij niet kenden; en het land werd achter hen ver-
woest, zodat er niemand doorging, noch wederkeerde; 
want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting.

Wegstormen=verstrooiendoordewind.Destormdanweldewindisin
allegevallendeuitbeeldingvanhetwerkvandeGeest.Alsheteenstorm
is,ishetaltijddeuitbeeldingvanhetoordeeldatdoorGodsGeestover
dewereldgebrachtwordt.InOpenbaring7lezenwebijvoorbeelddatde
vierwindennogevenvastgehoudenmoetenwordendoorvierengelen.
Datisnietzogek,wantwindenzijngeestenenengelenook.Datisdus
eigenlijk hetzelfde. De vier winden worden vastgehouden, opdat eerst
144.000 dienstknechten van God verzegeld zouden worden, waarna
dewindenweldegelijkzoudenlosbarsten.Daarbijdenkenwijooknog
aanDaniël7 :2,waarstaatdatdevierwindenlosbrakenoverdegrote
waterenentoenkwamendaardiebeestenallemaaluit.Datiseenbeeld
vandewereldrijkendieelkaarzoudenopvolgen.Datheefttemakenmet
onzienlijkemachtenenindemeestegevallenmethetoordeeldatGod
zouzenden.DeHeerheefthendusweggestormdofweggeblazen.

Het ging hier om de verwoesting van het land. Dat was de aanleiding
voorhetvasten.BijdeverwoestingvanJeruzalemgingenookde70jaren
vanverwoestingvanhetlandin.DeHeerzegtdatHijhenheeftverwoest
omdat ze naar Hem niet hebben willen luisteren. Het land was leeg,
want er ging niemand door. Israël heeft zichzelf zodanig gedragen dat
het land een verwoesting werd. De Heer wilde Zijn zegen geven, maar
kondatnietvanwegehunongeloofenzowerdhet landeenwoestijn.
Daarna wilde niemand anders het meer hebben. Zo is het heel lang
geweest, iniedergevaltotindetwintigsteeeuw.Tegenwoordigmaakt
men ruzie wie het land hebben mag, maar kort daarvoor, zeker tot de
eerstewereldoorlog,wildeeigenlijkniemandhethebben,omdatheteen
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Deze profetieën van 
Zacharia houden verband 
met de herbouw van de 
tempel en met het leggen 
van het fundament op de 
24e van de negende maand 
in het tweede jaar van 
Darius. Dat was het fun-
dament van een nieuwe 
tempel. Wat we in Jeremia 
lazen, ging hieraan voor-
af. De dagen van Jeremia 
waren de dagen waarin 
in de eerste plaats de stad 
belegerd werd, waaraan 
wij het vasten in de tiende 
maand danken. Daarna 
was er de inname van de 
stad, waaraan wij het vas-
ten in de vierde maand 
danken. Daarna werd de 
tempel verbrand, waaraan 
we het vasten in de vijfde 
maand danken. Dat werd 
ook aangehaald in Zacharia 
7. Vervolgens werd de stad-
houder Gedalia vermoord, 
waaraan we het vasten in 
de zevende maand danken. 
Die dagen zijn nu voorbij 
en nu wordt gewezen naar 
de toekomst.



woestijnwas.ZelfshetZionismewildehetaanvankelijkniethebben.Ze
wildenweleenJoodsestaat,maaroorspronkelijkdachtenzedaarbijniet
eensaanPalestina.Datisnuweinigmeerbekend.Laterbedachtiemand
dathettochhetlanddervaderenwas.Alshettocheenwoestijnwasen
niemandhetwildehebben,washetnatuurlijkmakkelijktekoloniseren.
Datisvervolgensookinderdaadgebeurd.

9. Zacharia 8

Zacharia 8 : 1-23
1 Daarna geschiedde het woord des HEEREN der heirscha-

ren tot mij, zeggende:
2 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb geijverd over 

Sion met een groten ijver; ja, met grote grimmigheid heb 
Ik over haar geijverd.

3 Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik 
zal in het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem 
zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg des 
HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid.

4 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Er zullen nog oude 
mannen en oude vrouwen zitten op de straten van 
Jeruzalem; een ieder zal zijn stok in zijn hand hebben 
vanwege de veelheid der dagen.

5 En de straten dier stad zullen vervuld worden met 
knechtjes en meisjes, spelende op haar straten.

6 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat het wonder-
lijk is in de ogen van het overblijfsel dezes volks in deze 
dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? 
spreekt de HEERE der heirscharen.

7 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk 
verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des 
nedergangs der zon.

8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden 
van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een 
volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en 
in gerechtigheid.

9 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Laat uw handen 
sterk zijn, gijlieden, die in deze dagen deze woorden 
gehoord hebt uit den mond der profeten, die geweest zijn 
ten dage, als de grond van het huis des HEEREN der heir-
scharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden.

10 Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet, 

en het loon van het vee was geen; en de uitgaande en 
de inkomende hadden geen vrede vanwege den vijand, 
want Ik zond alle mensen, een ieder tegen zijn naaste.

11 Maar nu zal Ik aan het overblijfsel dezes volks niet wezen, 
gelijk in de vorige dagen, spreekt de HEERE der heir- 
scharen.

12 Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn 
vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de 
hemelen zullen hun dauw geven; en Ik zal het overblijfsel 
dezes volks dit alles doen erven.

13 En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, 
o huis Israëls, geweest zijt een vloek onder de heidenen, 
alzo zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een zegening 
wezen; vreest niet, laat uw handen sterk zijn.

14 Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Gelijk als Ik 
gedacht heb ulieden kwaad te doen, toen Mij uw vaderen 
grotelijks vertoornden, zegt de HEERE der heirscharen, en 
het heeft Mij niet berouwd;

15 Alzo denk Ik wederom in deze dagen goed te doen aan 
Jeruzalem, en aan het huis van Juda; vreest niet!

16 Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, 
een ieder met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een 
oordeel des vredes in uw poorten.

17 En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; 
en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, 
die Ik haat, spreekt de HEERE.

18 Wederom geschiedde het woord des HEEREN der heir-
scharen tot mij, zeggende:

19 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het vasten der 
vierde, en het vasten der vijfde, en het vasten der zevende, 
en het vasten der tiende maand, zal den huize van Juda 
tot vreugde, en tot blijdschap, en tot vrolijke hoogtijden 
wezen; hebt dan de waarheid en den vrede lief.

20 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschie-
den, dat de volken, en de inwoners van vele steden 
komen zullen;

21 En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners 
der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te 
smeken het aangezicht des HEEREN, en om den HEERE 
der heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan.

22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, 
om den HEERE der heirscharen te Jeruzalem te zoeken, 
en om het aangezicht des HEEREN te smeken.
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23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen 
geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der hei-
denen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een 
Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, 
want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.

Zacharia 8 : 1, 2
1 Daarna geschiedde het woord des HEEREN der heirscha-

ren tot mij, zeggende:
2 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb geijverd over 

Sion met een groten ijver; ja, met grote grimmigheid heb 
Ik over haar geijverd.

"Daarna"isdevertalingvanhetwoordje"en".DeHeerisnogsteedsde
Heervanallevolkeren,nietalleenvanIsraël.HetisdusdeHeerderheir-
scharen,deHeervandemenigten.DeHeerheeftinderdaadeenoordeel
gebrachtoverdatvolk.Datwoord"ijveren"houdtdatnamelijkin.IJveren
betekent eigenlijk jaloers zijn, maar met alle consequenties van dien.
IJverishetzelfdealsnaijver.Wehebbenertegenwoordigeenvoorzetsel
voorgezet ter onderscheiding. IJveren wil zeggen dat men jaloers is en
opgronddaarvanooktotmaatregelenovergaat.Datis inhetverleden
gebeurd, in de dagen van verwoesting, die inmiddels tot een eind zijn
gekomen.HetisookeenaanhalingvanZacharia1:14,15.

Zacharia 8 : 3
3 Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik 

zal in het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem 
zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg des 
HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid.

DeHeerisinderdaadwedergekeerd.Menisimmersdietempelaanhet
bouwen.AlsdeHeerinhetmiddenvanJeruzalemzalwonen,zalereen
tempelgebouwdworden.DetempelisimmershetechtehuisGods:niet
Bethel,maarbethElohim.DeHeerzalindathuiswonen,endusinhet
middenvanJeruzalem.Jeruzalemwordteenstadderwaarheid,omdat
vanJeruzalemdewet,namelijkhetwoordvanGod,endusdewaarheid
zaluitgaan.Datisdebeschrijvingdieinandereprofetengegevenwordt.
(Jesaja2:3;Micha4:2)VanJeruzalemzaldewetuitgaan.Degedachte
is dat dan vanuit Jeruzalem het woord van God, en dus de waarheid,
geprediktenverspreidzalwordenoverdevolkeren.Datzalgebeurenin
deduizendjaren,inhetMessiaanseRijk.

DebergdesHeerenderheirscharenisSion.DeHeernoemtSionde"berg
Zijner heiligheid". (Psalm 2 : 6) Sion en Jeruzalem worden naast elkaar
genoemd, juist omdat het synoniem is. Als Jeruzalem wordt genoemd
vanwegedetroonvandeMessias,detroonvandeZoonvanDavid,dan
heethetSion.SionwasdeberginJeruzalemwaaropdetroonvanDavid,
endushetpaleisvanDavid,ooitstond.Erwarendustweehuizendiein
hetverledengebouwdwerden.HethuisvanDavid,hetkoninklijkpaleis,
endetempel,dewoningvandeHeer.Dietweewordenaltijdmetelkaarin
verbandgebracht.Sionzal"bergderheiligheid"genoemdwordenomdat
deHeiligheidderheilighedendaaropdetroonzit.Hetheetdebergder
heiligheid,omdatopdiebergdetroonstaatvandeHeiligeIsraëls.Ditis
duseenaankondigingdatooitdie troondaarzalstaanendatdaardie
tempel weer zal staan. Die troon is er niet. Daar is ook helemaal geen
sprakevan,maarvandetempelwel,wantdiewordtnugebouwd.

Zacharia 8 : 4
4 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Er zullen nog oude 

mannen en oude vrouwen zitten op de straten van 
Jeruzalem; een ieder zal zijn stok in zijn hand hebben 
vanwege de veelheid der dagen.

Ditgaatoverdetoekomst.Hetistoekomendetijd.Indedagenvanhet
Messiaanse Rijk zal men erg oud worden, misschien wel duizend jaar.
Sommigenstervenjong,honderdjaarofzo.(Jesaja65:20)Eenjongeling
vanhonderdjaarzalsterven,alshijtenminsteeengoddelozeis.Erstaat
aandeanderekantdatdemensenouderwordendandebomen,datze
de vrucht van de eigen geplante bomen zullen eten. (Jesaja 65 : 21, 22)
Vanuitdedagenvandeherbouwvandetempelinhetverleden,wordt
gewezen op de herbouw van de tempel. Die is uiteindelijk onder het
NieuweVerbondendatisindeduizendjaren.Ineennoghogerebeteke-
nis is het van toepassing op de eeuwigheid, in een nieuwe schepping.
Hetzietechterookopdebouwvaneengeestelijketempelinonzedagen,
namelijkdebouwvandeGemeente.Alsjeheteeuwigelevenhebt,wordt
jeoud.Datisdegeestelijkebetekeniservan.Detempeliseenuitbeelding
vandescheppingalszodanig.Eennieuwetempelbetekenteennieuwe
schepping.DeletterlijketoepassingzalzijninhetMessiaanseRijk.

Zacharia 8 : 4, 5
4 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Er zullen nog oude 

mannen en oude vrouwen zitten op de straten van 
Jeruzalem; een ieder zal zijn stok in zijn hand hebben 
vanwege de veelheid der dagen.

B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � �
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5 En de straten dier stad zullen vervuld worden met 
knechtjes en meisjes, spelende op haar straten.

Erzullen,indetoekomst,nogoudemannen....Ditwordtgezegdvanuit
de dagen van Zacharia. Om een of andere reden heten jongetjes in de
Statenvertalingaltijdknechtjes.

Zacharia 8 : 6
6 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat het wonder-

lijk is in de ogen van het overblijfsel dezes volks in deze 
dagen, zou het [daarom] ook in Mijn ogen wonderlijk 
zijn? spreekt de HEERE der heirscharen.

Hierwordt"hetoverblijfseldezesvolksindezedagen"genoemdomdat
deze profetie spreekt over het overblijfsel dezes volks in die dagen, in
dagendienogtoekomstzijn,gezienvanuitdedagenvanZacharia.Dat
isvanbelangomdatnogaltijdeenzeergrootdeelvandechristenheid
beweertdatdezeprofetieënallemaalvervuldzijninhetverleden.Zijzeg-
gendatalleprofetieënoverhetherstelvan Israëlvervuldwerdentoen
IsraëlwerdterugverzamelduitdeBabylonischeballingschapendetem-
pelenJeruzalemherbouwde.Hierzijnweindedagenvandeherbouw
vanJeruzalemende terugkeeruitballingschapenerwordtgesproken
over een nog toekomstige terugkeer uit ballingschap en over een toe-
komstigherstel.Dat impliceertdat indie tussentijdnogeenseenkeer
zo’n ballingschap zou zijn of het impliceert dat deze terugkeer slechts
een zeer gedeeltelijke terugkeer is, terwijl de uiteindelijke terugkeer
nogopzichlaatwachten.Dezewoordenmoestennogvervuldworden,
gezienvanuitdedagenvanZacharia.Zemoestenvervuldwordenonder
hetNieuweVerbondendat isnognietgebeurd.Het isduseendirecte
verwijzing naar de letterlijke vervulling van deze profetieën, nog in de
toekomst. Deze herbouw van de tempel en het leggen van het funda-
mentisnietandersdaneentamelijkzwakkevoorafschaduwingvande
dingendieindetoekomstalsnogzullengebeuren.

"Het overblijfsel" is altijd de term voor die minderheid in Israël die de
Heervolgt,diegelooft.Datbetekentdathethier,onderdezeomstandig-
heden,deuitdrukkingisvoordegenendiegebruikhebbengemaaktvan
detoestemmingomterugtekerennaarPalestinaendetempeltebou-
wen.Hetzijndusdiegenendiedaaropdatmomentinhetlandwonen.
Datiseenoverblijfsel,wanthetmerendeelvanhetvolkishelemaalniet
uitdeballingschap teruggekeerd;ookniet indezedagen.Hetwasdus

maareenoverblijfsel,eenminderheid,enzijvolgdendaarbijdeHeer.Zij
diendendeHeerdoordezetempeltebouwen.Tegelijkertijdwordthier
gesprokenovereenoverblijfselvanhetvolkindagendienogindetoe-
komstliggen.Hetmagdanwonderlijkzijnendatmenhetnietgelooft,
hetzaltochgebeuren.DeHeerzegtdatHijhetdoenzal.

Zacharia 8 : 7
7 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk 

verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des 
nedergangs der zon.

Ditiseenheelopmerkelijkeuitspraak.Indeeersteplaatsstaater:"Ikzal
verlossen".Voorzoverhierverlostwerd,werddatuiteraardookgedaan
doordeHeer.Waarhetvantoepassingisopdetoekomstigeverlossing
van Israël,betekenthetdatdeHeerZelfZijnvolkzalverlossenenniet
eenander.Alseralsprakeisvanverlossing,geldtdatalleenvoor"Mijn
volk".Datis"ammi"uitHoséa.Ammi,Mijnvolk,iseenvolkdatbestaatuit
gelovigen.Datishetgelovigoverblijfsel.AlsdeapostelPetrusheterover
heeft,danspreekthijtotgelovigenuitdeJodenenzegt:Gijdieeertijds
geen volk (lo-ammi) waart, maar nu Gods volk (ammi) zijt geworden.
(1Petrus2 : 10)Dat iseenaanhalingvandeprofetieënvanHoséa.Het
betekentinelkgevaldatmenvolgensHoséa,Petrus,enPaulusenkelen
alleenopgrondvangeloofennietopgrondvanafstammingtot"ammi"
behoort.Datisvangrootbelang.Romeinen9verteltdatuitgebreid.

Als de Heer Zijn volk zal verlossen en zal terugbrengen naar het land,
opdatdaar letterlijkdetempelgebouwdzalwordenenzovoorts,danis
dat alleen van toepassing op gelovigen. De Heer verzamelt niet eerst
ongelovigeninhetland,opdatzedaartotgeloofzullenkomen.Hijverza-
meltnieteerstlo-ammi,Hijverlosthenalshetware,opdatzedaarnade
Heerzullengeloven!Hetisandersom.HijbrengtheneersthetEvangelie.
Inonzedagenisdatookzo,maardanhebbenwehetoverdeGemeente,
het IsraëlGods. (Galaten6 : 16)De term"geestelijk Israël"staatniet in
deBijbel,maardeterm"IsraëlGods"wel.WijzijndatIsraëlGods,maar
datisdehogeretoepassing.Wij,diegeloven,zijnammienhebbeneen
hemelsebestemming,eenhemelsJeruzalem.Wijwordengebouwdtot
eengeestelijketempelentoteengeestelijkestadJeruzalem,dieonsaller
moeder is, Jeruzalem dat boven is. (Galaten 4 : 26)Toegepast op Israël
betekenthetdatslechtshetoverblijfselvanhetvolkbehoudenzalwor-
den,zoalshierookmaarhetoverblijfselbezigismethetbouwenvande
tempel.Zozalhetindetoekomstookzijn.
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"Het land des opgangs" en "het land des nedergangs der zon" is een
normale aanduiding. Het betekent dat men van over de hele wereld
terugverzameld zal worden. Het land des opgangs is niet een bepaald
landmeteenbepaaldestaatsgrens.Hetishetlanddatinhetoostenligt.
Deopgangisdeopgangderzonendushetoosten.Denedergangishet
westen.Vanhetoostentothetwestenzouhetterugverzameldworden.
Men zal dus uit het oosten en uit het westen verlost worden. Uit het
noordenenuithetzuidenzalmenookverlostworden;hetiseenstijlfi-
guurwaarmeedeheleaardewordtaangeduid.

Zacharia 8 : 8
8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden 

van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een 
volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en 
in gerechtigheid.

Herwaarts = hierheen. Her = hier, waarts = ergens heen. Zij zullen in
Jeruzalemwonen;enzijzullenammi,Mijnvolk,zijnenIkzalhunGodzijn.
ZijzullenMijnoemen:MijnGod.DatstaatinHoséa.(Hoséa2:22)Datis
dieprofetieoverAmmi,Lo-Ammi,RuchamaenLo-Ruchama.Danstaater:
Ikzalhennoemen:Mijnvolk;enzijzullenMijnoemen:mijnGod,enniet
meermijnBaäl.Daarwordthierookopteruggekomen.Jeruzalemisdan
destadderwaarheid(vers3)enmenzaldaninderdaadeenwaarachtig,
endusrechtvaardig,oordeelofgerichthebben.Datisnatuurlijkallemaal
deaanduidingvanhetNieuweVerbond."Ikzalhenherwaartsbrengen"
betekentdatditnoggebeurenmoestnadedagenvanZacharia,terwijl
indedagenvanZachariahetvolkjuistherwaartsgebrachtwerd.Ditzijn
natuurlijkSchriftplaatsendieabsoluutnietontkendkunnenworden.Het
betekentdomwegdatdeterugkeeruitdeBabylonischeballingschapin
dedagenvanEzra,Nehémia,ZachariaenMaleachinietdevervullingvan
debeloftenvanherstelvanIsraëlgebrachtheeft.Integendeel.Dievervul-
lingmoetnogkomen.Opwelkewijzestaateenpaarverzenverder.De
vraagisnogsteeds:Moetenwijvasten?Nou,dathangtervanafhoeje
datzienwilt.Hetvastenisnognietteneinde.Erkomtnogeenballing-
schap.Hetjodendomnoemthetookzo,wantdatspreektnadezedagen
vandeBabylonischeballingschapoverdeEdomitischeballingschap.Dat
is de term die men gebruikt voor de tegenwoordige ballingschap van
Israël(Juda),voordetegenwoordigeverstrooiingvanIsraël.Mennoemt
het de Edomitische ballingschap, de ballingschap onder de Arabieren,
althans onder de Edomitische volkeren. Terecht kennen zij na deze
Babylonische ballingschap dus nog zo’n ballingschap. Daaruit zal men
verlostworden,maardatisnogtoekomst.

Zacharia 8 : 9
9 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Laat uw handen 

sterk zijn, gijlieden, die in deze dagen deze woorden 
gehoord hebt uit den mond der profeten, die geweest zijn 
ten dage, als de grond van het huis des HEEREN der heir-
scharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden.

Dat zijn de dagen waarin deze dingen gezegd worden. De 24e van de
negendemaandinhettweedejaarvanDarius(Zacharia7:1:vierdevan
denegendemaandvanhetvierdejaarvanDarius).Diedatahebbenwe
allemaalgenoemdnaaraanleidingvanhoofdstuk1.Hetzijndedatauit
Haggaï,hetvoorgaandeBijbelboek.Overdiedagenwordtgesproken.Tot
de mensen die deze woorden gehoord hebben en dit hebben meege-
maakt,diegetuigezijngeweestvanhetleggenvanditfundamentvan
hethuisdesHeeren, tothenwordtgezegd:Laatuwhandensterkzijn.
Waarom? Omdat de uiteindelijke terugkeer van Israël hier niet plaats-
vindt.Datduurtnoglanger.Moetmendusnogvasten?Danzoujezeg-
gen:Ja,eigenlijkwel,wantditisnietdedefinitievetempel.Dezezelfde
woordenzullenookinanderedagenindetoekomstnogeentoepassing
hebben,wanneerIsraëldefinitiefverzameldzalwordenuithetlanddes
opgangsenuithetlanddesnedergangsderzon.

Zacharia 8 : 10
10 Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet, 

en het loon van het vee was geen; en de uitgaande en 
de inkomende hadden geen vrede vanwege den vijand, 
want Ik zond alle mensen, een ieder tegen zijn naaste.

InhetverledenkwamIsraëlaltijdtekort.Erwasnietgenoeg.Menleed
armoede.DeHeerbrachtdatoordeeloverdatongelovigevolk,datniet
luisterenwildenaarhetWoorddoordedienstdervorigeprofeten.Men
wasonrechtvaardigenvandaarhetoordeel.

Zacharia 8 : 11, 12
11 Maar nu zal Ik aan het overblijfsel dezes volks niet wezen, 

gelijk in de vorige dagen, spreekt de HEERE der heirscharen.
12 Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn 

vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de 
hemelen zullen hun dauw geven; en Ik zal het overblijfsel 
dezes volks dit alles doen erven.
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In de vorige dagen bracht de Heer het oordeel, maar dat zal nu niet
gebeuren.Dewijnstokwordtgenoemd,omdatdewijnstokeenbeeldis
vanhetverbondmetAbraham,vanhetgenadeverbond.Hetiseenbeeld
vandeHereJezusChristus,diehetZaadvanAbrahamis.DeHeerisde
warewijnstok.(Johannes15:1)Hijbrengtwaregenade.

Johannes 1 : 17
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de 

waarheid is door Jezus Christus geworden.

Genadeenwaarheid(waregenade)komtbijAbrahamvandaan.Hijisde
wijnstok.Dewijnstokisdederdevruchtuitdereeksvanzeven.Abraham
staat aan het begin van de derde bedeling uit een reeks van zeven.
Vandaardatzemetelkaartemakenhebben.Alsdewijnstokzijnvrucht
zalgeven,gebeurtdatnietalleenmaarletterlijk,maarerisookeengees-
telijkebetekenis.HetwerkvanChristus,dewarewijnstok,zalvruchtdra-
gen.AbrahamzaldaneenErfgenaam,Zaad,hebben.Allegelovigenzijn
erfgenaamvanAbraham.Hetgaathieroverdetoekomstigebekeringen
terugverzamelingvanIsraël,waarnadeHeerhenzalzegenen.

Devorigedagenwarenookdedagenvandevorigeprofeten. Inplaats
van "aarde" (vers 12) had er ook "land" kunnen staan, want de bedoe-
lingisdathetlandzijnvruchtzalvoortbrengen.Menzaleenrijkeoogst
hebben.Hetlandzalnietmeereenverwoestingzijn.(Zacharia7:14)Zij
steldenhetgewenstelandtoteenverwoesting,maarindetoekomstzal
hetalsnogvruchtdragen.Dezedagenwarenheteindevande70jaren
van verwoesting over het land. Het water (dauw) zal dan ook komen
vandehemelendaarmeehetlevenofhetwoord.Allezegenkomtvan
boven.DegenendiegelovenzoalsAbraham,erven.Diezijnerfgenamen
der wereld en zonen van Abraham. Degenen die hier het land zullen
erven,zijndanookdegenendiealsammiterugverzameldwordennaar
hetlandingeloof.

Zacharia 8 : 13
13 En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, 

o huis Israëls! geweest zijt een vloek onder de heidenen, 
alzo zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een zegening 
wezen; vreest niet, laat uw handen sterk zijn.

Dit vers laat zich het makkelijkst verklaren als u de tegenstelling ziet.
Gelijk...alzo...geefteenvergelijking.Gelijkheteen,alzoookhetander.Ik

laatnueveneenpaartussenzinnenenopmerkingenweg:"Gelijkalsgij
eenvloekgeweestzijtonderdeheidenen,alzozalIkuliedenbehoeden,
engijzulteenzegeningwezen."Ofnogkorter:"Gelijkalsgijeenvloek
geweestzijt,alzozultgijeenzegeningwezen".Datbetekentdatinhet
verledeneenvloekoverIsraëlgekomenisendatindetoekomstIsraëldie
zegeningzalontvangen.Datstaaterechternietalleen.Erstaat:"Gelijk
...,alzo..."Datisvangrootbelang,wantdatbetekentdatzoalsdevloek
dieover Israëlkwamde letterlijkevervullingwasvandeprofetieëndie
aanIsraëlgedaanzijn,ookdezegendiehierbeloofdwordtdeletterlijke
vervullingzalzijnvanprofetieëndieaanIsraëlgedaanzijn.Degangbare
protestantse theologie houdt hier dus absoluut geen stand. Die rede-
neert dat de vloek die aangekondigd was, letterlijk was en over Israël
kwam,terwijldezegendiewasaangekondigd,geestelijkwasenoverde
kerkkwam.IndeBijbelskunjedatsomszienaanhetopschriftboveneen
profetieofboveneenPsalm.Datishetsysteemgeweest.Alszegeningen
werdenaangekondigd,werdvanzelfsprekendaangenomendathetvoor
dekerkwasenalsheteenoordeelwas,werdaangenomendathetover
hetjodendomkwam.Datisechtereenmisverstand.Hierstaatuitdruk-
kelijk dat zoals de vloek gekomen is, ook de zegeningen zullen komen.
Netzoletterlijkdus.Zoalsletterlijkeenvloekgekomenisoverhetland
zelf,zozalookletterlijkdiezegenkomenoverhetlandzelf.Dewijnstok
zal dan ook letterlijk vrucht dragen, het land zal zijn oogst opbrengen.
ZoalsmenletterlijkverdrevenwerduitPalestina,zozalmenookletterlijk
terugverzameldwordennaarPalestina.

Datneemtechternietwegdatdebeloofdezegeningenweldegelijkeen
toepassing hebben op de Gemeente. De beloofde zegeningen voor de
gelovigenwordennietalleengegevenaanIsraëlindezesdeenzevende
bedeling,maarnetzogoedaandeGemeenteindevijfdebedeling,maar
danindegeestelijkebetekenis.Heteensluithetandernietuit.Datblijkt
uitdeuitsprakenhier.Demeestvoordehandliggendeinterpretatievan
de oudtestamentische profetieën, vanuit het O.T., is dat zoals de vloek
letterlijk was en de letterlijke vervulling was van wat God gezegd had,
ook de zegening letterlijk zal zijn, namelijk de letterlijke vervulling van
deprofetieënofbeloften.Datdattegelijkertijdvolgensdeverklaringen
in het N.T. ook een geestelijke toepassing heeft op een ander volk van
God,datookalsammiwordtaangeduid,namelijkdeGemeente,iseen
duidelijkezaak,maardatdoetnietsafaandeletterlijketoepassingervan
opIsraël.Bovendienblijktuitdithoofdstukduidelijkgenoegdaternog
steedseenverlossingvoorIsraëlisweggelegdindetoekomstendatdit
eenletterlijkeverlossingzalzijn,zelfsinverbandmetdeletterlijkebouw
vaneenletterlijketempelineenletterlijkJeruzalem.
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DeheidenenhebbenallemaalkunnenziendatereenvloeklagopIsraël
enJuda.Datisdeeniggoedeverklaringvoorhetzogenaamdeantisemi-
tisme.WaaromhebbendeJodenhetaltijdzoslechtgehadindeloopder
eeuwen?Omdatereenvloekopligt.DatdeHeerhenzalbehoedenen
datzeeenzegenzullenzijn,wordtvolgensvers11gezegdvanhetgelovig
overblijfseldesvolks,vanammi.Zoalseraandeenekantduidelijkeen
vloekopligt,ookinonzedagen,zozalerintoekomendedagenduidelijk
eenspecialezegenrustenopditvolk.Daaromstaaterinverbandmetde
bouwvandetempel:"Laatuwhandensterkzijn".DeHeerzalzegenen.

Zacharia 8 : 14, 15
14 Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Gelijk als Ik 

gedacht heb ulieden kwaad te doen, toen Mij uw vaderen 
grotelijks vertoornden, zegt de HEERE der heirscharen, en 
het heeft Mij niet berouwd.

15 Alzo denk Ik wederom in deze dagen goed te doen aan 
Jeruzalem, en aan het huis van Juda; vreest niet!

Kwaadisnietaltijdzonde,maarkwaadkanookdeaanduidingzijnvan
bijvoorbeeld deze oordelen. Dit is weer dezelfde vergelijking: Gelijk ...,
alzo ..., maar nu uitgesmeerd over twee verzen. De Heer had dat oor-
deel inderdaad gebracht. Hij was daar niet op teruggekomen. Berouw
betekentterugkomenopeerdergenomenbesluiten.(Jona3:10)Opdit
goeddoenzalHijdusooknietterugkomen.DatberouwtHemookniet.
Hijzaldatdoen.JeruzalemenJudawordengenoemd,dushetgaathier
uitdrukkelijkomdeJoden.AlsjebijJeruzalemdenktaandeGemeente,is
datnietzogek,maaralserdanstaat:"NamelijkhethuisvanJuda",wordt
hettochwelheelmoeilijkomdatuitsluitendinoverdrachtelijkebeteke-
nistezien.Datishierdanookniethetgeval.Hetgaatomdeletterlijke
betekenis. Het waren in het verleden de voorvaderen van Israël die de
Heergrotelijksvertoorndhebben.Daaromkwamdatoordeelendeedde
Heerkwaadaandatvolk.OpdezelfdewijzezaldeHeervervolgensgoed-
doenaanhetvolk.Daarbijwordtinhetmiddengelatenoverwelkedagen
datgaat.HistorischgeziengaathetnatuurlijkomdedagenvanZacharia,
de dagen van de herbouw van de tempel, maar tegelijkertijd blijft het
een belofte voor de toekomst, wanneer werkelijk de tempel herbouwd
wordtindedagenvanhetMessiaanseRijk.

Zacharia 8 : 16
16 Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, 

een ieder met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een 
oordeel des vredes in uw poorten.

Er komt eindelijk een antwoord op de vraag "Moeten wij wenen?"
(Zacharia7:3)DeHeerzegtwatmenwerkelijkmoetdoen.Dewaarheidis
hetwoordvanGod,namelijkhetwoordvanChristusofChristus."Spreekt
dewaarheid"ishetzelfdeals"Uwwoordzijallentijdmetzoutbesprengd".
(Kolossenzen 4 : 6) Zout is namelijk ook een beeld van de Geest of van
hetwoordvanGod."Spreektdewaarheid"betekent"Spreektdewoorden
Gods".Eenoordeeldesvredeskomtovereenmethetwaarachtiggericht
uitZacharia7:9.HetgaatomdeverhoudingtussendeIsraëlietenonder-
ling."Inuwpoorten"wilzeggen:binnenhetgebiedvanuweigenvolk,in
uweigenmachtsgebied.Eenpoortspreektimmersoverheerschappij.Dat
watbinnendepoortis,isbinnendestadendaaromonderworpenaande
ene koning van die stad. Het meest letterlijk is natuurlijk de toepassing
opJeruzalemonderdeKoninguithethuisvanDavid,maarineenbreder
verbandgaathetoverheelIsraëlenalleswatbinnendiegrenzenis.Dan
wordtbijvoorbeeldoverdevreemdelingbinnenuwpoortengesproken.Dit
oordeeldesvredesmoeterookzijnmetbetrekkingtoteventuelevreem-
delingendie inhetmiddenvan Israëlzullenwonen.Datwerdook inde
wetalaangehaald.(Deuteronomium1:16,17)

Zacharia 8 : 17
17 En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; 

en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, 
die Ik haat, spreekt de HEERE.

Menzougeenkwaadmoetendenkenvandeander.Menzouelkaargeen
kwaadmoetentoedichten,maarhetgoedemetelkaarvoormoetenheb-
ben.Hetzijnpreciesdewoordendieookalgezegdwareninheteerste,
wat negatieve antwoord in Zacharia 7, met name in vers 9 en 10. Daar
wordtookletterlijkoverdevreemdelinggesproken,diekennelijkbinnen
depoortenvanIsraëlis.Zoekgeenonenigheid,maareenheid,vrede.De
Heerhaataldezedingen.DievalseeedisalgenoemdinZacharia5 :3.
DaarnazegtdeHeerdatHijdezevloekvoortbrengt.Bijdeaankondiging
vanhetNieuweVerbondenvanhetMessiaanseRijkstaatdatdeHeer
dezedingenhaat.Diezoudenzedusnietmoetendoen.Watzezouden
moetendoen,istrouwzijnaanhetwoordvanGod,metalsresultaatdat
men de waarheid spreekt, dat men elkander liefheeft, dat men elkaar
geenkwadedingen toedicht,datmengeenvalseeedzweert.Waarom
niet? Om de eenvoudige reden dat men onder het Nieuwe Verbond
wedergeboren is, uit God geboren is, der Goddelijke natuur deelachtig
gewordenis.HetgaatomdewerkingvanGodsGeest.Vandaardatwoor-
den van gelijke strekking in het N.T. worden aangehaald en inderdaad
onderanderewordentoegepastopdeGemeente.
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Zacharia 8 : 18, 19
18 Wederom geschiedde het woord des HEEREN der heir-

scharen tot mij, zeggende:
19  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het vasten der 

vierde, en het vasten der vijfde, en het vasten der zevende, 
en het vasten der tiende maand, zal den huize van Juda 
tot vreugde, en tot blijdschap, en tot vrolijke hoogtijden 
wezen; hebt dan de waarheid en den vrede lief.

Alsmendoetwat indievoorgaandeverzenstaat, iserdusgeenreden
tot vasten, maar dan is er reden tot blijdschap. Dat is het uiteindelijke
antwoord dat gegeven wordt. Het is een conditioneel, voorwaardelijk,
antwoord,maaralsmengelooftindeHeereenleeftonderhetNieuwe
Verbond,heeftmendusgeenredentotvastenmaarredentotblijdschap.
EenvandeweinigedingendiedeHeerookonsheeftmeegegeven,zijn
broodenbeker,hetzogenaamdeavondmaal.Datisinderdaadeenmaal-
tijd. Het is geen vasten, maar een maaltijd. Het is leven in plaats van
dood,wantvastenstaatvoordedood.Daargaathethierdusookom.Hij
gaathiernietalleeninophetvastenindevijfdemaand,waarmennaar
vroeg,maarookophetvastenindeanderedriemaanden.Datvastenzal
dus veranderd worden, maar er staat niet bij wanneer. Er staat wel bij
opwelkevoorwaardedatgebeurenzal.Erstaatgeentijdstip,maareen
voorwaarde.WijzijnhelemaalnietafkerigvandeBijbelsetijdrekening,
maardatisniethetbelangrijkst.Veelbelangrijkerisdatmenzichhoudt
aan de voorwaarden die God stelt. Dat is het oude verhaal.Wordt nu
het Koninkrijk geopenbaard? (Handelingen 1 : 6) De Heer zegt dan dat
datnietuitmaakt,wantalsjenietgelooft,gajehetKoninkrijknietbin-
nen.(Johannes3:3)Alsjegelooft,gajehetKoninkrijkbinnen,hetzijeen
geopenbaard,hetzijeenverborgenKoninkrijk.Datvolgtdaarpasop.Het
belangrijksteisdatmengelooft,datmenwedergeborenwordt.

Menhoeftnietmeertevastenwanneermendewaarheidspreekt.Dat
slaat op geloof, want pas dan spreekt en kent men de waarheid. "Uw
Woordisdewaarheid,"zeideHeereJezus.(Johannes17:17)Alswedat
Woordspreken,hebbenwehetwoorddesHeereninonshartendatkan
alleen door wedergeboorte. Hier staat heus niet dat je door bepaalde
werken te doende eeuwige zaligheidkunt verdienen. Dat zou in strijd
zijnmettalrijkeandereSchriftplaatsen.Degedachteishierooknietdat
menindeeersteplaatsbepaaldedingenzoumoetendoen.Menzoude
orenenhethartnietverharden,maargeloven.Danvolgtdaaruitvanzelf
dat men de waarheid spreekt, een oordeel des vredes hanteert en een
valse eed niet liefheeft. In dat geval houdt het vasten op en zal men

feestvieren.Wijdiegeloven,hebbenredenomfeesttevieren.Gelovigen
levenvanuitdeoverwinning!Waarheidenvredezijnbegrippendietot
standkomenonderhetNieuweVerbond.

Zacharia 8 : 20, 21
20 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschie-

den, dat de volken, en de inwoners van vele steden 
komen zullen;

21 En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners 
der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te 
smeken het aangezicht des HEEREN, en om den HEERE 
der heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan.

"Nog"betekentalsnog,indetoekomst.Devolkenzijndeinwonersvanvele
steden.JehovahisdeNaamvandeGodvanIsraëlenheethierHeereder
heirscharen.Men(devolken)ontmoetelkaarenzegt:Latenweheengaan
omdeGodvanIsraëldiedeGodvandemenigten,deGodvanallevolkenis,
omdieGodtedienen.Mengeeftvervolgenszelfhetgoedevoorbeeld.

Zacharia 8 : 22
22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, 

om den HEERE der heirscharen te Jeruzalem te zoeken, 
en om het aangezicht des HEEREN te smeken.

Opdezemanierzullenvelevolken,namelijkmachtigeheidenenkomen.
Heidenen zijn van nature geen Israëliet. De Heer van al die volkeren
(Romeinen3:29)zalletterlijkinJeruzalemwordengezocht.Mensenuit
verschillendesteden,uitverschillendevolkeren,zullenletterlijktotelkaar
zeggen:ZullenwenaarJeruzalemgaan?DangaanwedeGodvanIsraël,
deGodvanallevolkeren,aanbidden.Zezullenzichafhankelijkstellenvan
enzichonderwerpenaandeHeerenaanhetaangezichtdesHeeren.Dat
isdusletterlijkzo.Datdatvandaagookeenhogere,geestelijkebetekenis
heeft, isduidelijk.OokwijzoekenhetaangezichtdesHeren.Wijstellen
onsafhankelijkvanHem.WijverwachtenhetvanZijngenade.Wijgaan
ookopomdattedoen,maarnietnaareenJeruzalemopaarde,maarvol-
gensdeHebreeënbriefnaareenJeruzalemdatbovenis.(Galaten4:26)
Wijgaanlangseenverseenlevendeweg,dieHijonsingewijdheeftdoor
Zijnvlees.(Hebreeën10:20)Deletterlijke,directetoepassinginverband
metIsraëlisprecieszoalshethierstaat.Menzalvanuitdehelewereld
optrekkennaarJeruzalemomdaarindeherbouwdetempel,nietdievan
EzraenZacharia,maardievolgensEzechiël,deHeertezoeken.



B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � �

Zacharia 8 : 23
23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen 

geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der hei-
denen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een 
Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, 
want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.

Ik vind dit een schitterend vers. Dit zal niet gebeuren in de dagen van
Zacharia,maarindedagenvandieandereterugkeerendieanderetem-
pel,watnogsteedstoekomstis.Erwordtovertienmannengesproken.
Het gaat niet om het exacte aantal. Tien spreekt over de menselijke
verantwoordelijkheid ten opzichte van het woord van God. Het hangt
samenmethetfeitdatGodtienkeersprak.InGenesis1,inhetwerkvan
dezevendagen,spreektGodtienkeer.Laterherhaaltzichdatbijdeaan-
vangvandevierdebedelingindezogenaamdetiengeboden.Godspreekt
tienkeer.Alsdetienvervuldwordt,krijgje10x10=100.Honderdspreekt
overdeinganginhetheiligdomofweldeinganginhetKoninkrijk.Datis
datverhaaloverdiekameelenhetoogvandenaald.Alsmeninderdaad
gelooftendusdetien,zijnverantwoordelijkheid,vervult,komtmentot
honderd.BijhonderdgaatmenhetKoninkrijkbinnen.Hierissprakevan
hetKoninkrijkenhierzijnertiendiehunverantwoordelijkheidkennen.
Erzijnertiendiehunschoudernietterugtrekken.(Zacharia7:11)

Hierzijntienmannenuitallerlei tongen,namelijkheidenen.Zekomen
uit allerlei volken, hebben allerlei culturen en spreken allerlei talen. Ze
komendaaruit.Hetgedeelte"ja,deslipgrijpenzullen"kunjeookweg-
laten.Danstaaterdattienmannenuitallerleitongenderheideneneen
Joodsemangrijpenzullen.Erwordttussengevoegddatzezijnslipzul-
lengrijpen.Daardoorwordtdeaandachtgevestigdopdieslip.Hetgaat
uiteraardomeenJoodseman,maarhetgaatmetnameomdeslip.Een
slipiseenzoomvaneenkleed.DezetienmannenwillenmetdeJoden
optrekkennaarJeruzalemommetdeJodendeGodderJodentedienen.

HetheetineenseenJoodseman,eenmanuitJuda,terwijlwijhethier
steeds hadden over Israël en Juda, dus niet speciaal over Juda of het
jodendom.Hiergaathet tochspeciaalovereen Joodseman.Deze tien
zullendeelkrijgenaandezegeningenvanIsraëlofvanhetjodendom.De
zaligheidisuitdeJoden.(Johannes4:22)Uliedenishetmeervoudvan
u.Tegenwoordigmakenwedatonderscheidnietmeer.Zezullendeslip
grijpenvaneenJoodseman,enkelvoud,endaarbijzeggenzedatzemet
ulieden,meervoud,zullengaan.Hoewelzeerééngrijpen,gaanzemet
uliedenmee.Indiezinlijktietsniettekloppen.Hetkloptnatuurlijkheel

goed,maarwaternietkloptisdathetovereenwillekeurigeJoodseman
zougaan.HetgaatnietoverzomaareenJood.Alsertiengrijpennaarde
slipvaneenJoodseman,wetenwijwiedieJoodsemanis.DatisdeHere
JezusZelf.HetisheelnadrukkelijkdeslipvanZijnkleed.Doordeheide-
nenwordtnaarhetgeopenbaardeKoninkrijk,hetaardseKoninkrijkvan
deHereJezusChristusgegrepen,opdatzedaardeelaanzoudenhebben.
DatkleedalsbeeldvanhetKoninkrijkenvandeheerlijkheid,komtinde
Bijbelveelvoor.Ookdezoomvanhetkleed,bijvoorbeeldvandehoge-
priester, speelt in de Bijbel een belangrijke rol, omdat het spreekt over
hetgeopenbaardeKoninkrijk.Hetgrijpennaardeslipvanhetkleedvan
dezeJoodseManishetgrijpennaarhetgeopenbaardeKoninkrijkvande
Heerederheirscharen,vandeHereJezus.Daardoorzullenzedeelkrijgen
aan het geopenbaarde koningschap en het geopenbaarde Koninkrijk,
datbeloofdwasaanIsraël.VandaagisGodnietmetdeJoden,maar in
de toekomstzaldatanderszijn,wanneer Israëlalsammiuitdeheide-
nen verzameld zal worden. Israël, Jeruzalem en de tempel zullen dan
gebouwdworden. IndiedagenzullendeheidenennaarhetKoninkrijk
vandeHeerederheirscharen,naarhetKoninkrijkvandeZoonvanDavid
grijpen, want het is dan duidelijk dat God met Israël is. Dat is dus een
beloftevanhettoekomstigherstelvanIsraël,maarhetisookeenbelofte
vantoekomendezegeningenvoordeheidenen.

10.  Zacharia 9

Zacharia 9 : 1-17
1 De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach 

en Damaskus, deszelfs rust; want de HEERE heeft een oog 
over den mens, gelijk over al de stammen Israëls.

2 En ook zal Hij Hamath met dezelve bepalen; Tyrus en 
Sidon, hoewel zij zeer wijs is;

3 En Tyrus zich sterkten gebouwd heeft, en zilver verza-
meld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten;

4 Ziet, de HEERE zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar 
vesting in de zee verslaan; en zij zal met vuur verteerd 
worden.

5 Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en 
zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl het-
geen, waar zij op zagen, hen heeft te schande gemaakt; 
en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet 
bewoond worden.

6 En de bastaard zal te Asdod wonen, en Ik zal den hoog-
moed der Filistijnen uitroeien.
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7 En Ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen, en zijn ver-
foeiselen van tussen zijn tanden; alzo zal hij ook onzen 
God overblijven; ja, hij zal zijn als een vorst in Juda, en 
Ekron als de Jebusiet.

8 En Ik zal Mij rondom Mijn huis legeren, vanwege het heir-
leger, vanwege den doorgaande, en vanwege den weder-
kerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga; 
want nu heb Ik het met Mijn ogen aangezien.

9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter 
Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, 
en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op 
een veulen, een jong der ezelinnen.

10 En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden 
uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, 
en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschap-
pij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de 
einden der aarde.

11 U ook aangaande, o Sion! door het bloed uws verbonds, 
heb Ik uw gebondenen uit den kuil, daar geen water in 
is, uitgelaten.

12 Keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die 
daar hoopt! ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal 
wedergeven;

13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal 
gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt 
hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld 
zal hebben als het zwaard van een held.

14 En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pij-
len zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE 
zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met 
stormen uit het zuiden.

15 De HEERE der heirscharen zal hen beschutten, en zij 
zullen eten, nadat zij de slingerstenen zullen ten onder-
gebracht hebben; zij zullen ook drinken, en een gedruis 
maken als de wijn; en zij zullen vervuld worden, gelijk 
het bekken, gelijk de hoeken des altaars.

16 En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als 
zijnde de kudde Zijns volks; want gekroonde stenen zul-
len in Zijn land, als een banier, opgericht worden.

17 Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn 
schoonheid wezen! Het koren zal de jongelingen, en de 
most zal de jonkvrouwen sprekende maken.

Boven dit hoofdstuk staat in mijn Bijbel: "Kastijding van verschillende
volkeren".Hetgaatindithoofdstukinderdaadoververschillendevolken
waarover op enige wijze een oordeel zal komen. Er zijn wat algemene
moeilijkhedenaandithoofdstukverbonden.Indeeersteplaatshebben
we in de voorgaande hoofdstukken steeds uitsluitend stilgestaan bij
zegeningendieover Israëlzoudenkomen. Israëlzouverlostwordenen
IsraëlzoueenHogepriesterenKoninghebben.Datalleswerdaangekon-
digdnaaraanleidingvanhetbeginvandeherbouwvandetempelinde
dagenvanZacharia,EzraenNehémia,ZerubbabelenJosua.Indithoofd-
stukkrijgenweechterminofmeertemakenmetoordelen,iniedergeval
metoorlogen,dieoverbepaaldevolkerenzullenkomen.Hierwordtniet
hetwoord"oordelen"gebruikt,vandaardater"kastijding"bovenstaat.In
elkgevalbetekenthetdatbepaaldeplaatsen,bepaaldesteden,verwoest
zullenworden,zodaterinderdaadoordelenoverzullenkomen.

Inde tweedeplaatshebbenwehiernietalleen temakenhebbenmet
eensoortommekeer inditBijbelboek,met ineenseenanderebenade-
ring,maarookmet ineenseenheelander taalgebruik.Dat taalgebruik
iszoandersdatwedatzelfs inhetNederlandsmerken.Hetzijnkorte,
kortafgebetenzinnen,afgehaktezinnen,schijnbaarmetweinigverband
erin.Nadeaangekondigdezegeningenindevoorgaandehoofdstukken
metbetrekkingtoteenherstelvanIsraël,wordthiergesprokenovereen
oordeeldatkomtoverdevolkeren.Opzichhoeftonsdatnietteverba-
zen,wanthetherstelvanIsraëlindetoekomsthangtdirectsamenmet
oordelenoverdevolkeren.NadatIsraëltotgeloofoftotbekeringgeko-
menis,zalGodimmersookdeanderevolkenaanZichonderwerpen.Dat
wordt hier genoemd en sommige van die volkeren worden hier in de
eersteplaatsgenoemd.

Zacharia 9 : 1
1 De last van het woord des HEEREN over het land 

Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de HEERE 
heeft een oog over den mens, gelijk over al de stammen 
Israëls.

Chadrach blijkt de naam te zijn geweest van de landstreek waarin
Damaskuszie zijlijn 22 lag.ChadrachenDamaskuszijndaneigenlijksyno-
niem.ChadrachwasdestreekenDamaskuswasdestaddieindiestreek
lag. Hier worden dus de belangrijke plaatsen genoemd uit het gebied
vanSyrië.Hetlandisinrust,heeftvertrouwen.Devertalingisinderdaad
onduidelijk,maarzoishetnueenmaal.HetgaatomDamaskusenzijn
ofhaarrust.Datgeruste landendiestedenzullentochverwoestwor-

Zijlijn  22

Damaskus fun-
geerde in de loop der eeu-
wen als een van de grote 
tegenstanders, grote vij-
anden van Israël. Dat was 
niet alleen Damaskus, 
maar ook de steden die 
genoemd worden in het 
volgende vers, Hamath, 
Tyrus en Sidon, behoor-
den in het verleden tot dit 
grote rijk Syrië. Verwar 
Syrië niet met Assur, want 
Assur of Assyrië lag verder 
naar het oosten. Syrië ligt 
recht noordelijk van Israël. 
Wat nu Libanon heet, was 
Syrië. Dat blijkt ook, want 
hier worden de namen 
genoemd van Tyrus en 
Sidon en die hoorden inder-
daad bij Syrië. Het waren 
de handelssteden van Syrië, 
kuststeden. Sidon was oor-
spronkelijk de grote stad en 
later ook Tyrus. Tyrus heeft 
later in grootte Sidon verre 
overtroffen. Het zijn beide 
steden die in het gebied lig-
gen van het tegenwoordige 
Libanon, maar ze horen 
feitelijk tot Syrië. Libanon 
is namelijk van oorsprong 
niet de aanduiding van een 
staat, maar van een land-
streek. Er wordt gespro-
ken over cederen van de 
Libanon. Het heet dan 
"de Libanon", want "de 
Libanon" is net zoiets als 
"de Veluwe", maar dan op 
een andere plek.
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den.DeHeerdoetbepaaldedingennietalleenmetZijnblikgerichtop
de stammen Israëls, zoals het eind van het vers zegt, maar ook op de
mensinhetalgemeen.Datiseigenlijkhetbijzonderevandezeprofetie.
HierwordtineenademgesprokenoverSyrië(Tyrus,SidonenDamaskus)
en vervolgens over nog enige andere steden en daarna meteen over
Jeruzalem.Hetmeestopmerkelijkeisdatdiekastijdingzoalshetinhet
opschriftgenoemdwordt,nietalleenkomtoverSyriëendieandereste-
den,maaroveraldiesteden,inclusiefIsraël.NetzoalsuitIsraëlzalook
uitdeoverigevolkereneenoverblijfselbehoudenworden.Datwordthier
gezegd.DatisopmerkelijkomdatmeestalslechtsoverIsraëlgesproken
wordtalseenoverblijfseldatbehoudenwordt.VanuitIsraëlwordtdan
gesprokenoverhetoordeeldatoverdeheidenen,dieperdefinitievijan-
denvanIsraëlzijn,zalkomen.Hiervindenwebovendienaangekondigd
dateenoverblijfselvandezevijandigevolkerenweldegelijkbehouden
zalworden.ZoalsdeHeernamelijkomgaatmetdestammenIsraëls,zo
gaatHijommetdemensinhetalgemeen.

DealgemenewaarheidisdatGodnietslechtsIsraëltussendevolkeren
uit verkiest voor een apart doel en daarmee de volkeren terzijde stelt.
Hij doet dat weliswaar, maar in de eerste plaats opdat aan Israël en
door IsraëlgeïllustreerdzouwordenhoeGodhandelt,nietslechtsmet
Israël, maar met de hele mensheid.Wat met Israël gebeurt is dus illu-
stratief. Israël zijn deze dingen tot voorbeelden overkomen. (1 Korinthe
10:6)AlwatIsraëloverkomt,istotvoorbeeldvanonsopdatwijdaaruit
zouden leren;niethoehetalofnietmoet,maarhoeGodhandeltmet
de mens. Gods uiteindelijke plan met Israël wordt vervuld aan slechts
gelovigen,ongeachthunafstamming.Datisnietalleenindetoekomst
zo,maarvandaagook.Watvoorverschilisernutussengelovigenuitde
Jodenengelovigenuitdeheidenen?Niets,wantGodheeftdiebeiden
ééngemaaktinChristus,ineenLichaam.(éfeze2:14-16)Wijzijnéénin
ChristusenindeGemeenteisJoodnochGriek.(Romeinen10:12;Galaten
3 : 28; Kolossenzen 3 : 11) Is er dan verschil tussen ongelovige Joden en
ongelovigeheidenen?Nee.

Romeinen 3 : 23, 24
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijk-

heid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, 

door de verlossing, die in Christus Jezus is;

AlsergeenverschilistussenongelovigeofgelovigeJodenenheidenen,
watisdanhetverschiltusseneenJoodeneenheiden?Hetenigeverschil

iseengeschiedkundigverschil.Erzitverschilindeloopvandegeschie-
denis.Wathetenevolkdoormaakt,maakthetanderevolknognietdoor
ophetzelfdemoment;latervermoedelijkwel.Danzijnweterechtgeko-
meninRomeinen11,waarstaatdatGodinhetverledenIsraëlgeroepen
hadalseenvolkvoorZijnNaamuitdeheidenenmeteenspecialetaak.
(Handelingen15:14m.b.t.deGemeente;Romeinen11:2,29)Hunwaren
de woorden Gods toebetrouwd. (Romeinen 3 : 2) In de tegenwoordige
tijd is Israël echter terzijde gezet en richt God Zich rechtstreeks tot de
heidenen. Dat verschil is er dus. De overeenkomst is echter dat zowel
Jodenalsheidenendepositiekennenvanspeciaalgeroepenzijn,waarin
hetwoordvanGodhengegevenis.Dietweegroepenstaannaastelkaar
opdathetonderscheidgezienzouworden.Aandeenekanthebjevaten
derbarmhartigheid,bereidtotheerlijkheid.(Romeinen9:23)enaande
anderekantvatendestoorns,tothetverderftoebereid.(Romeinen9:22)
Dieverhouding iseraltijdgeweestendiebestaatnog.Godshandelen
metbetrekkingtotIsraëlisinwezenhetzelfdealsmetbetrekkingtotde
volkeren.AanIsraëlzoudenwezienhoeGodhandeltmetdevolkeren.

DeHeerzegthier inZacharia9 : 1datHijeenoogheeftoverdemens,
gelijkaldestammenIsraëls.ZoalsHijstaattenopzichtevanaldestam-
men Israëls, dat zijn er overigens ongeveer twaalf, zo staat Hij ook ten
opzichtevandeheidenen.Erstaat"aldestammenIsraëls",opdatweons
zoudenrealiserendatwehierindedagenvanZachariaslechtsmettwee
stammenvanIsraëltemakenhebben,namelijkmetJuda,Benjaminen
eenbeetjeLevi;hetjodendomdus.Erwarennogtienstammen.Diezijn
alinballingschap,maardiezullennetzogoedterugkeren.Hetvervolgop
hetverhaalisdatdeHeernietalleeneenoogheeftoveraldestammen
vanIsraël,maarookoverdeheidenen.ZogoedalsIsraëltotbekeringzal
gebracht worden, min of meer gedwongen, in de dagen van de grote
verdrukking,zozaldatookgebeurenmetbetrekkingtotdeoverigevol-
keren.Hierwordtuitdrukkelijkgewezenopdieovereenkomst.Zoalsalde
stammenIsraëls,zoookdemensinhetalgemeen.Vandaardelastvan
hetwoorddesHeerenoverhet landChadrachenDamaskus,Syrië.Dat
waseengrotemacht,iniedergevalindedagenvanZacharia.

Zacharia 9 : 2, 3
2 En ook zal Hij Hamath met dezelve bepalen; Tyrus en 

Sidon, hoewel zij zeer wijs is;
3 En Tyrus zich sterkten gebouwd heeft, en zilver verza-

meld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten;

HamathisdetweedeplaatsvanSyrië.DeHeerzalmetHamathhetzelfde

Zijlijn  23

Op dat eiland heb-
ben ze bovendien nog een 
muur om de stad gebouwd 
van vijftien el hoog, waar-
door het eigenlijk een 
onneembare vesting werd. 
Ze hebben jaren stand 
kunnen houden tegen de 
Assyriërs, alvorens Tyrus 
toch werd ingenomen. 
Tijdens de omsingeling 
van Nebukadnezar (dertien 
jaar) zaten de mensen wel 
opgesloten, maar binnen de 
stad, binnen de muren van 
het eiland waren ze wel 
vrij. Alexander de Grote 
deed later zeven maanden 
over de verovering. Hij liet 
de stenen van de ruïne van 
het oude, voormalige Tyrus, 
dat dus nog op de oever 
lag, weg slepen en in zee 
werpen, zodat er een dam 
ontstond waardoor Tyrus 
een schiereiland werd. Ze 
konden toen gewoon over 
de dijk Tyrus bereiken. Het 
was dus een bijna onneem-
bare vesting. Het heeft lang 
stand gehouden, maar 
niettemin werd het neder-
geworpen. Dat wordt ook 
op andere plaatsen in de 
Schrift, aangehaald over 
Tyrus. Het mag dan sterk 
geweest zijn, het mag zich 
zwaar verdedigd hebben, 
het mag wijs geweest zijn, 
maar dat heeft niet tot het 
gewenste resultaat geleid. 
Tyrus betekent "rots". Het is 
eigenlijk Tsoer (tsade-waw-
resh) of Tsoerus. Het was 
ook werkelijk een rots in 
de zee. Op andere plaatsen 
staat dat Tyrus in het hart 
of in het midden der zeeën 
lag. (Ezechiël 27 : 3, 32; 28 
: 2) Tyrus is een beeld van 
Babel.
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doen als met Damaskus. De profetie geldt voor Damaskus en het hele
land, inclusiefTyrusenSidon.Sidon iswijsenTyrusheeftzichsterkten
gebouwd. Dit is een parallellisme; de dingen mogen verwisselen. Je
kuntnetzogoedlezendatTyruswijsisendatSidonzichsterktenheeft
gebouwd.Datmaaktnietsuit.TyrusenSidonzijnwijsenhebbenzich
sterkten gebouwd. De wijsheid van Sidon bestaat eruit dat Tyrus zich
sterkten gebouwd heeft.Tyrus was een van de grote opkomende han-
delsstedenvanSyrië,inhettegenwoordigeLibanon.Hetlagaandekust.
Bij het groter en rijker worden van die stad voelde men zich uiteraard
bedreigd.Menheefttoendehelestadverhuisdnaareeneilandjevoorde
kust.zie zijlijn 23; pag. 79Hetvolgendeparallellismezithetzelfdeinelkaar.
Tyrusheeftzichgoudenzilververzameldalsofhetgewoonstofofzand
was,alsofhetopstraatlag.Hetwasdusschatrijkgewordenvanwegede
handel,wanthetwaseenzeehavenderFeniciërsofPhoeniciërs.

Zacharia 9 : 4
4 Ziet, de HEERE zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar 

vesting in de zee verslaan; en zij zal met vuur verteerd 
worden.

Tyruswaseenvesting,eenbezitindezee.Tyrusisverwoestenerzijnook
andereprofetieëndiedatuitgebreidzeggen. (Jesaja23;Ezechiël26-28)
Syrië,Fenicië,zouverwoestworden.Datwordthieraangekondigdenin
zekerezinwerdzijookverwoest.Ikbenerstelligvanovertuigddatook
dezeprofetieoverDamaskus,Hamath,TyrusenSidonindetoekomstpas
zijndefinitievevervullingzalkrijgen.Datisookderedenwaaromzeinde
profetievermeldzijn.Zovindenweprofetieënoverdeverwoestingvan
JeruzalemenvanBabel.Datisooknogvoordetoekomst.

Zacharia 9 : 5, 6
5 Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en 

zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl het-
geen, waar zij op zagen, hen heeft te schande gemaakt; 
en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet 
bewoond worden.

6 En de bastaard zal te Asdod wonen, en Ik zal den hoog-
moed der Filistijnen uitroeien.

AskelonzalgetuigezijnvanwaterzalgebeurenmetbijvoorbeeldTyrus,
wantdaaroplaghetaccentindevoorgaandetweeverzen.Deinwoners
vanAskelonwordenookbang.Wehebbenhiervierplaatsnamenachter

elkaar: Askelon, Gaza, Ekron en Asdod.We moeten eigenlijk vaststellen
datereenaanhet rijtjeontbreektendat isGath.Danhebbenwealle
vijf plaatsen van de Filistijnen. Er zijn vijf steden der Filistijnen en vier
wordenhiergenoemd.Waaromdevijfdenietwordtgenoemd,weet ik
ook niet. Een vijfde wordt wel vaker niet genoemd. Het gaat hier over
hetlandderFilistijnen.Datligtookaandekust,maarTyrusenSidonlig-
gennoordelijkvanIsraëlaandekustvandeMiddellandseZee.Ditland
derFilistijnennoemtmen tegenwoordigdeGazastrook.Dat ligt inhet
zuidenofzuidelijkvanIsraël,ookaandeMiddellandseZee.Hetligtvlak
voordebochtnaarEgypte.HetbedreigtIsraëlaandezeekustookeigen-
lijk het meest. Bovendien zijn het erfvijanden van huis uit. Filistijnen
zijn in het Engels Philistines; in het Nederlands heten ze Palestijnen.
De Filistijnen waren vijanden van Israël, wat vaak een belangrijke rol
gespeeldheeft.ZezijnvaakinoorloggeweestmetIsraël.Hetblijktdat
deFilistijnenindeBijbelsegeschiedenisbijnaaltijdsamenmetandere
volkenoptrekkentegenIsraël.BijvoorbeeldmetdeMoabieten(1Samuël
12:9)ofAmmonieten.(Richteren10:7)Daaruitblijkthetmerkwaardige
karaktervandeFilistijnen.DePalestijnenzijnnieteenbepaaldvolkmet
eenbepaaldeafstammingeneenbepaaldoorspronkelijkland(Volgens
Genesis10:14en1Kronieken1:12zijndeFilistijnenuitKasluchimvoort-
gekomen). Zij leven temidden van overige volkeren en zijn geen eigen
machtzijn,nogsteedsniet.Zeontlenenhunmachtaananderevolkeren,
vanwiezediemachtmoetenontvangen.DeFilistijnenzijneraltijdbij
betrokken wanneer de vijand tegen Israël optrekt.Wat wij vandaag de
dag Palestina noemen, heet in de Bijbel Kanaän of het land Israël. De
naamPalestinaisdenaamvoordeGazastrook,hetvroegeregebiedvan
deFilistijnen.AlsjeduszegtdatPalestijneninPalestinathuishoren,isdat
volkomenwaar.zie zijlijn 24

Zacharia 9 : 5
5 Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en 

zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl het-
geen, waar zij op zagen, hen heeft te schande gemaakt; 
en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet 
bewoond worden.

Wat zal Askelon zien? DatTyrus, Sidon, Damaskus en Hamath worden
ingenomen. De meest gangbare verklaring is dat dit vervuld is in de
dagenvanAlexanderdeGrote,dieinderdaadTyrusveroverdeentoteen
ruïne maakte. Daarna trok hij door naar het zuiden en toen moesten
inderdaad de steden der Filistijnen er aan geloven. De gedachte is dat
de inwoners van deze steden op hun eigen goden vertrouwden. De

Zijlijn  24

Men maakt ons wijs 
dat deze mensen indertijd, 
bijna veertig jaar terug, 
gevlucht zijn voor Israël. 
Dat is een grote leugen. Zij 
zijn nooit gevlucht voor 
Israël. Zij zijn niet gevlucht 
voor de Joodse staat, maar 
zij zijn gevlucht omdat dat 
moest van de Arabieren. 
Die zeiden: Als jullie even 
weggaan, verklaren wij 
Israël meteen de oorlog, 
zodra die staat onafhan-
kelijk wordt in 1948. Dan 
gooien wij een paar bom-
men op dat land, zodat we 
alleen de Joden daar te pak-
ken nemen. Daarna kun je 
er weer gewoon in. Men 
beschouwde de eventueel 
daar aanwezige Arabieren, 
want Palestijnen worden 
gerekend tot de Arabieren, 
als broedervolk. Ze heb-
ben gedacht dat dat zo zou 
gaan en zijn dus het land 
uitgegaan, maar niet op 
de vlucht voor de Joden of 
voor het Zionisme, maar 
voor de wapens van hun 
eigen mensen. 
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FilistijnenwarenaanbiddersvandegodDagon.Diespeeltnogeenrolin
deBijbelsegeschiedenis.(1Samuël5)DiegodDagoniseigenlijkeenvis.
HetkomtvanhetHebreeuwsewoord"dag"endatbetekent"vis".Dagon
iseenvissegod.Eigenlijkishijdegodvandezee,diedoordeFilistijnen
werdgediend.DeFilistijnenwarenzeevaarders.Gazaendeanderewaren
kuststeden, havensteden. Askelon, Ekron en Gaza vertrouwden op die
godvandezee,maardiegodvandezeehadTyruslatenvallen,zodathet
ervoordezestedenderFilistijnennietbeteruitzag."Waarzijopzagen,
heeftteschandegemaakt".Devertalershebbener"hen"tussengevoegd,
maardatiseenmisverstand.WaarzijopzagenheeftnamelijkTyruste
schandegemaakt.DegodderFilistijnen,degodvandezee,heeftSidon
enTyrusteschandegemaaktdoordatdiestedenvielen.

DegodvandezeeheetookNeptunus.Diewordtmeestalafgebeeldmet
een drietand. Neptunus, die god van de zee, wordt geacht de god van
Atlantis tezijngeweest.Atlantis isechterverzonkenenligtvolgensde
verhalenopdebodemvandeoceaan.DegodvanAtlantisisookverhuisd
naardebodemvandezeeensindsdienisdegodvanAtlantis,Neptunus,
degodvandezee.Dezegodvandezee,dusdegodvandeafgrond,isin
feite niemand anders dan diegene die ook verantwoordelijk is voor de
valvandeoerschepping.Petrusnoemtdat"dewerelddietoenwas".(2
Petrus3 :6)Dat isongetwijfeldAtlantis.De"god"diedaarvoorverant-
woordelijk is satan.Degodvandezee isdegodvandeafgrondende
afgrondisbeneden.Diegoddaarvanisuiteraardsatanzelf.Hijisdegene
diehetgewelddesdoodsheeft.(Hebreeën2:14)Dagon,dievissegod,is
deuitbeeldingvansatanzelf.Ditgingnogalviaeenomweg,maarhet
blijft zo dat de god van de zee, hoe hij ook heet, altijd de uitbeelding
is van de grote tegenstander, van satan zelf. Het land wordt namelijk
altijdgeassocieerdmetIsraëlendusookmetdeHeer.HijisdeGodvan
hetland.SatanheeftTyrusteschandegemaakt,wanthijkonTyrusniet
overeindhouden.DiegodvandezeezaldusookAskelon,Gaza,Ekronen
Asdodnietovereindkunnenhouden.Diestedenzullenvergaan.(vers5)

Zacharia 9 : 6
6 En de bastaard zal te Asdod wonen, en Ik zal den hoog-

moed der Filistijnen uitroeien.

Eenbastaardisiemanddienietraszuiveris.Datzalnietiemandzijndie
van afkomst Filistijn is, maar iemand van een ander volk. Het volk zelf
zal verdwijnen en anderen zullen daar wonen. Een van de kenmerken
vandeFilistijnen isblijkbaarhunhoogmoed.Zemenenhetop tekun-
nenenmoetennementegenIsraël.Zijmenengrotedingentekunnen

sprekentegendeAllerhoogste.(Daniël7:25)Indetoekomstverwachten
wijeengrotemachthebber,diewijgewoonlijkkennenalsdekoningvan
Babel.HijzalongetwijfeldeenFilistijnenduseenPalestijnzijn,omdatde
FilistijnennueenmaaldoordeeeuwenheendeerfvijandvanIsraëlzijn
enzelfshieralszodanignogwordengenoemd.EenPalestijnalskoning
vanBabelkannatuurlijkheelgoed.HijzalnietalleenkoningvanBabel
zijn, maar ook machthebber over deze steden. In Ezechiël 28 blijkt de
koningvanTyrusnietalleendegodvandezeetezijn,maarbovendien
ooksatan,degrotetegenstanderzelf.Tyruswordtbovendiengenoemd
in de profetieën van Daniël als een van de plaatsen waar deze vorst
eenresidentiezalhebben(Daniël 11 :45;hierwordtTyrusniet letterlijk
genoemd,zodatditvers(typologisch)ookoverBabelkanspreken).Dat
zal op meer plaatsen zijn, onder andere misschien zelfs in Jeruzalem,
maardaargaathetnuevennietover.

Tyrus en Sidon zijn de plaatsen die direct in verbinding staan met de
grotetegenstanderindeeindtijd,namelijkmethetbeest.Hijisdekleine
hoornuitDaniël7:8en8:9enhetbeestuitdezeeuitOpenbaring13.
Ik noem hem gemakshalve wel eens de koning van Babel om hem te
onderscheidenvaneenmachthebberuitJeruzalemdieookindiedagen
zaloptreden(hetbeestuitdeaardeofuithet landuitOpenbaring13).
Datbetekentdatdezeprofetieënookeentoepassinghebbenindetoe-
komst,wantookdietegenstanderzalindetoekomstverslagenworden.
HetuiteindelijkeKoninkrijkdatwijindetoekomstverwachten,isdatvan
Christus. Het laatste koninkrijk dat daaraan vooraf gaat, is het achtste
rijk,volgensOpenbaring17:11.Babelisweliswaardehoofdstadvandat
koninkrijk,maarhetishetGriekserijk.Hetisdatrijkwatgenoemdwordt
als een pardel, een luipaard (Daniël 7 : 6) en het luipaard is in Daniël
een beeld van het Griekse rijk. Als dan in Openbaring 13 : 2 een beest
verschijntdateenpardelgelijkis,isdathetGriekserijk.Vanditlaatste,
ditachtsterijkderheidenen,staatookdathetnietalleendeachtsteis,
maardathijbovendienvoortkomtuiteenvandevijfdieopdattijdstipin
Openbaring17alvoorbijwaren.(Openbaring17:11)Hetzalduidelijkzijn
dathetinderdaaddevijfdeuitdereeksisendatishetGriekserijk.Wij
verwachtenduseenhersteldGrieksrijk.zie zijlijn 25

IkgeloofdathierinZacharia9:13nietwordtgezinspeeldophetfeitdat
TyrusenSidonvielendoorGriekenland,maarophetfeitdatTyrus,Sidon
én Griekenland zullen vallen. Daarbij is Griekenland niet Griekenland,
maardeaanduidingvanhetrijkvanAlexanderdeGrote.Datzalvallenén
TyruszalvallenéndestedenderFilistijnenzullenvallen,wantdatzijnnu
precieseenpaarvandebelangrijkstevolkerenofgebiedendiedeeluit-
makenvandattoekomstigerijkdatvanuitBabelgeregeerdzalworden.

Zijlijn  25

Men is Babylon van 
Alexander de Grote aan het 
herbouwen. Eigenlijk heeft 
dat nooit bestaan, want 
toen Alexander de Grote 
de stad aan het bouwen 
was, ging hij zelf dood, 
waarna de bouw van de 
stad ook stopte. Dat legt 
de verbinding met de toe-
komst, wanneer er inder-
daad een wereldrijk zal zijn 
onder heerschappij van 
Babel. Het begin was Babel, 
zowel van Nimrod als van 
Nebukadnezar en zo is ook 
het einde Babel. Dat laatste 
rijk zouden we echter een 
hersteld Grieks rijk moeten 
noemen omdat dat wereld-
rijk is gecentreerd in het 
Midden-Oosten. Dat is het 
kenmerk van het rijk van 
Alexander de Grote. De 
hoofdstad is dan Babel.
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ErwordteenverwoestingaangekondigdoverTyrusenSidonaandeene
kantenhetlandderFilistijnenaandeanderekant.Indatverbandwordt
zelfsGriekenland,namelijkhetGriekserijk,genoemd.(vers13)Diedingen
hebbenallemaaltemakenmetgebeurtenissendieopandereplaatsenin
deBijbelwordenaangekondigdinverbandmetdetoekomst.

Zacharia 9 : 7a
7a En Ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen, en zijn ver-

foeiselen van tussen zijn tanden; ...

Ditversbegintmettweekeerhetzelfdetezeggen.Uitzijnmondishet-
zelfdealsvantussenzijntanden,zodatwenuookwetenwatdieverfoei-
selenzijn.Dieverfoeiselenzijndanbloed.Eenvandebekendedingenvan
de Filistijnen is inderdaad dat zij bloed van offerdieren dronken in ver-
bandmetafgoderij.EenvandedingendieindeBijbelhetmeestonrein
geachtworden, ishetdrinkenvanbloed.Datwasnietalleenonderde
wetniet toegestaan, (Leviticus3 : 17)maarhetwerd inGenesis9 :4al
gezegdtegenNoach.Hemwerdgezegddathijvleesmochteten,maar
niethetbloed.Hetbloedmoesteruit.Hetvleesmoestookuitdrukkelijk
uitgebloedzijn.Daarommochtmenookhetverstiktenieteten.(Leviticus
17:10-16;Deuteronomium12:16,23,24;Handelingen15:20)Deafgoderij
vandezeFilistijnen(Palestijnen)zalduswordenweggedaan.

Zacharia 9 : 7b
7b ... alzo zal hij ook onzen God overblijven; ja, hij zal zijn als 

een vorst in Juda, en Ekron als de Jebusiet.

HijzalvooronzeGodoverblijven.EkronzalzijnalsdeJebusiet.Jebusis
deoorspronkelijkenaamJeruzalem.JebuswerdveroverddoorDavid,die
hettoenmaaktetotzijnresidentie.(1Kronieken11:4-8)Hijnoemdehet
vervolgensJeruzalem.HetpuntisdatdeJebusietenwerdeningelijfdbij
Israël. Er wordt later nog wel over Jebusieten gesproken, maar ze wor-
denalsdeelvan Israëlbeschouwd.Zekwamentotaanvaardingvande
Godvan Israëlendanword jeeen Israëliet.Alshiernamelijkstaatdat
Ekron zal zijn als de Jebusiet, betekent dat dus dat Ekron tot aanvaar-
dingvandeGodvanIsraëlzalkomen.Filistijnenkomentotbekeringen
totaanvaardingvandeGodvanIsraël!Datstaathier.Hunafgoderijzal
weggedaanwordenalsconsequentievanhet feitdatze inderdaad tot
aanvaardingkomenvandeHereJezus.Datisinhetverledenbeslistniet
gebeurd.Erblijftnietsandersoverdantochdezeprofetieëntoetepas-
senopdetoekomst.Daaromstaaterookdathijzalzijnalseenvorstin

Juda.JebusietenwerdenalsvorsteninJuda,wantJebuswerdJeruzalem
enJeruzalemisdeplaatsvanwaaruithetlandgeregeerdwerd.Hierstaat
datAsdodofdeFilistijninhetalgemeenzalwordenalsvorstinJuda.Dat
betekentdathetalshetwarebijIsraëlwordtingelijfd.Hetbetekentdat
FilistijnenofPalestijnentotgeloofkomen.Datisopzichnietsbijzonders,
want we weten al lang dat wat uiteindelijk van de volkeren overblijft,
dan ook inderdaad tot bekering gekomen is.We weten bovendien dat
Jeruzalem niet alleen de hoofdstad is van Juda, het Joodse land, maar
datookzalzijnvandehelewereldenvanallevolkeren, inclusiefeven-
tueeldeFilistijnen.DiezullenzichonderwerpenaandeGodvanIsraël.
Nietallemaal,maardegenendiezichnietaanHemonderwerpenzullen
wordengedood.Hierwordtgesprokenoverhetgelovigoverblijfselvan
de Filistijnen. Daardoor krijgen zij net als alle heidenen die tot geloof
komen,deelaanhetburgerschapvanIsraël.

Romeinen 3 : 29
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der 

heidenen? Ja, ook der heidenen;

God is ook God der heidenen. Er is maar één God. God is die God der
heirscharen.Daarhaddenwehetover inZacharia7en8.DeHeereder
heirscharenisdeHeervanallevolkeren.Erisweldegelijkverbandtussen
de voorgaande hoofdstukken en dit hoofdstuk. Dat is een verband dat
meestalontkendwordt,maarhetverbandiserweldegelijk.Indevoor-
gaandehoofdstukkenwerddeHeerineensdeHeerderheirscharen,de
Heervanallevolkeren,vandemenigten,eninZacharia9isHijdanook
deHeervanbijvoorbeeldSyriëenFenicië,vanFilisteaenookvan Juda,
wantalleszalverzameldwordenonderdeheerschappijvanJeruzalem.
HetmagdaneerststaanonderdeheerschappijvanBabel,maarhetzal
verzameldwordenonderdeheerschappijvanJeruzalem.

Zacharia 9 : 8
8 En Ik zal Mij rondom Mijn huis legeren, vanwege het heir-

leger, vanwege den doorgaande, en vanwege den weder-
kerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga; 
want nu heb Ik het met Mijn ogen aangezien.

"Mijn huis" is normaal de uitdrukking voor het land Kanaän, het land
waarIsraëlinzouwonen.Syrië,FeniciëenFilisteawordendaarbijinge-
lijfd,wanthethoortfeitelijkbijhetlanddataanIsraëlbeloofdis.DeHeer
zegt dat in die tijd, wanneer dat overblijfsel daar gesteld zal worden,
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nietalleenvanIsraël,maarookvandezeheidensevolkeren,deHeerZich
rondom Zijn huis zal legeren. Dat is dus dat land, dat gebied waar de
Zijnenwonen.Hijzaldathuisdusaanallekantenbeschermen.Hijzaldat
doen vanwege het heirleger, de doorgaande, de wederkerende, danwel
de drijver. Het gaat hier over de dagen van de verdrukking en dan zul-
leninderdaadvijandelijkelegersJeruzalemenhetlanddoorgaan.Inde
dagendat Israëlenookeventueelanderevolkerentotgeloofgekomen
zijn,zaldeHeerZelfdezevolkerenvrijwarenvandevijand.Dievijand-
Griekenland-wordtonderandereinvers13genoemd.

NadatIsraëleersttotbekeringisgekomen,zoalsdatwerdaangekondigd
indevoorgaandehoofdstukken,zijnweterechtgekomenindetijdnade
70-steweekvanDaniël; inde33jarentussendebekeringvanIsraëlen
deverschijningvandeHeeropdeOlijfbergen,aandeanderekant,het
aanbrekenvandeduizendjaren.Hetzijnde33jarendiebeginnenmet
dat alleen Israël tot bekering is gekomen en die eindigen met dat alle
overgeblevenendeHeerezullenzoeken.Inde33jarenkomendevolke-
ren langzamerhand tot bekering. Vanuit Israël breidt het zich uit. Dat
isheellogisch,wantzogaathetmethetKoninkrijk.Hetbreidtzichuit
vanuithetcentrum,vanuithetmidden,vanuitdehemelnaardeaarde,
maar ook vanuit Jeruzalem, want vanuit Jeruzalem zal de wet en dus
hetwoordvanGoduitgaanendusookhetKoninkrijkgebouwdworden.
(Jesaja2:3)

De volkeren die inmiddels tot aanvaarding van de God van Israël, tot
geloof in de Here Jezus zijn gekomen, zullen ook door die Heere der
heirscharen,deGodderheidenen,beschermdworden.InOpenbaring17
staatdatweindiedagenvandatbeestendushetachtsterijk,ookde
tienstatenbondnoghebben,dieoverigensdoordatenebeestgeregeerd
wordt. Van die tien staten staat echter dat zij zich zullen keren tégen
Babel.(Openbaring17:16)Babelwordtdaaruitgebeeldalseenhoerdie
opeenbeestzit.Datbeest iseenbeeldvandewereldrijken.Hetheeft
tienhoornen,eenuitbeeldingvanhetnogtoekomstigezevenderijk,de
tienstatenbond. Het beest zelf is de opperheerser, de soeverein over al
dievolkerenenhetwordtbestuurddoordevrouwdiedaaropzit,door
Babel. Die tien hoornen, die koningen of rijken, zullen zich uiteindelijk
keren tegen Babel. Dat is aanvankelijk niet zo. Ze worden geregeerd
vanuit Babel en dat hebben ze zelf zo gewild. (Openbaring 17 : 13) Dat
staatookuitdrukkelijkinhetzelfdehoofdstuk.Opeengegevenmoment
staat er dat ze zich tegen de vrouw keren en de vrouw komt dan ten
val.(Openbaring17:16)Zevaltdusvanhetbeest.Hoogmoedkomtvoor
deval.HiergaathetoverdehoogmoedvandeFilistijn.Babelzalvallen
omdatdietienrijken,dievolkerendus,zichtegenBabelkeren.

Dit zijn de dagen waarin niet alleen grote verdrukking is, het beest
heerstenmenhettekenvanhetbeestmoethebben,maarwaarinook
de144.000predikenenGodsdienstknechtenuitgezondenzijnomalde
volkerentotZijndiscipelen,totZijnvolgelingentemaken.(Openbaring
14:6)VolkerendietotvolgelingvandeHereJezusgewordenzijn,zullen
zichongetwijfeldkeren tegenBabel.Deoorspronkelijkeeenheidwordt
vernietigddoordepredikingvanhetEvangelieendoordeverdrukking
overdievolkeren.UiteindelijkwendtmenzichdantochtotdeGodvan
Israël.DieGodvanIsraëlkondigthieraandatHijnietalleenGodisvan
Israël, maar ook van de mens in het algemeen. Diegenen die zich tot
Hemwenden,zullendoorHemookinderdaadbewaardworden.Erzullen
legerszijn,alwashetmaarhetlegervanBabelzelf.Erzijnlegersdiedoor
hetlandzoudentrekken.

Dezeuitspraakoverde"doorgaandeendewederkerende"sluitheelaar-
digaanbijdesituatiezoalsdieinPalestinaaltijdgeweestis.Hetisdaar
eenkomenengaanvanvolkerendieerdwarsdoorheentrekken.DeHeer
zegtdatHijZichzallegerenvanwegealdatheenenweergeloopdaar.
Eendrijveriseenslavendrijver,maarhijisookeenvervolger,eenverdruk-
ker.Degrenzenwordengesloten,wantdaarbinnenwoonthetvolkvan
gelovigen inrust.Dat isnietalleenomdatzeafstammelingenzijnvan
Abraham, Izak, Jakob enzovoorts, niet slechts twaalf stammen, maar
ook alle anderen die zich aan de heerschappij van Christus onderwer-
pen.ZemakendeeluitvandatKoninkrijkenzolangzamerhandworden
die grenzen verzet, totdat uiteindelijk ook Babel zelf in de verdrukking
komt. Dan denkt Babel op te trekken naar Jeruzalem. Daartoe droogt
deEufraatopenkomendelegersvanoverdeEufraatnaarhetwesten,
naar Palestina, inderdaad tot in het land, opdat ze in Armageddon, de
vlaktevanMegiddo,aanhuneindzoudenkomen.DaarnawordtBabel
zelfverwoestdoorvuuruitdehemel,maardatisallemaalOpenbaring.
(Openbaring18:8vergelijkOpenbaring17:16)Ditwordtnatuurlijkookal
aangekondigdindeoudtestamentischeprofetie.Dithoofdstukisslechts
tebegrijpenalsmenopdehoogteisvandeprofetieën.

Zacharia 9 : 9
9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter 

Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, 
en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op 
een veulen, een jong der ezelinnen.

Nu wordt dus niet Damaskus, Tyrus of Askelon toegesproken, maar
Jeruzalemzelf.Vers9spreektovereenbekeerdIsraël."DochterSions"wil
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zeggendatmenSionalsmeerdereerkentendochtervanJeruzalemdat
menJeruzalemalshogererkent.Datbetekentdatmentotaanvaarding
vanhetKoninkrijkvanChristusinJeruzalemenopSionisgekomen.Sion
isdeplaatswaardetroonvanDavidstondenzalstaan.Doorhetwoordje
"ziet" wordt speciale aandacht gevraagd. Uw Koning zal voor u tot u
komen.HijzalhetrechtvoortbrengenenHijiseenHeelmaker.Demoei-
lijkheidzithemhooguitindetoevoeging:"arm,enrijdendeopeenezel,
enopeenveulen,eenjongderezelinnen".Datisdeenigemoeilijkheidin
hetvers,maaralsjeeenkeeraandeprofetieëngewendgeraaktbent,is
ditnietmoeilijk.DeKoningzoukomeneneenvandebijzonderedingen
dieerbijvermeldwordt,isdatHijookarmisenrijdendopeenezel.Een
koningkomtnormaalopeenpaardennietopeenezel.Hetversspreekt
in de eerste plaats over wat wij de wederkomst van Christus noemen:
ZijnkomstinheerlijkheidomZijnKoninkrijkteopenbaren.Daarvoorishij
aleenkeeraandatzelfdevolkverschenen,maardanarm;nietverhoogd
maarvernederdendusopeenezel.zie zijlijn 26

Hijrijdtopeenezelenophetjongvaneenezel.Erstaat:eenezel,name-
lijkeenveulen.Dat"en"heeftdebetekenisvannamelijk.Hetiseenezel,
namelijkeenjong,eenveulen.Hoehetookzij,hetgaathiernietomde
letterlijkebetekenis,hoewelheteenletterlijkebetekenisheeft.Hetgaat
omhetverschijnseldatdieKoning,dieindetoekomstinheerlijkheidzou
komen,zichookinvernederingzoumanifesteren.Datwordtuitgebeeld.
ToendeHeer letterlijkdezeprofetievervulde,ginghetnognietomde
letterlijke betekenis, maar om de overdrachtelijke, want de beruchte
intochtinJeruzalemwasgeenintochtinJeruzalem.Diehieldopopde
Olijfberg.HethieldnietopbijdeintochtinJeruzalem,nietoppalmpa-
sen,maarophemelvaartsdag.Daarhieldhetop.Datwasheteindvan
deeerstekomstvanChristus.ErkwamgeenKoninkrijk.Ja,erwerdeen
Koninkrijkopgericht,maarhetkwamniet.Hetbleefverborgen.Datzegt
deHeerookinJohannes18:36:"MijnKoninkrijkisnietvandezewereld."
NuisMijnKoninkrijknietvanhier."

AlsdeHeerverschijntopeenezel,isdatnietalleeneenuitdrukkingvan
nederigheid, maar tevens van geloof. Geloof is trouwens nederigheid,
want door geloof onderwerpt men zich aan hetWoord van een Ander.
ZoonderwierpdeHeerZichaanhetWoord.HijleefdeuithetWoordals
eengelovigehieropaardeendievernederingenonderwerpingwordt
uitgebeelddoordatHijopdeezelreed.

Indithoofdstukzijnwenuterechtgekomenbijdeaankondigingvande
zegeningendieIsraëlzouontvangen.Dezezegeningenwordennietgere-
aliseerd in deze dagen van Zacharia, de dagen van de terugkeer uit de

ballingschapendeherbouwvandetempel.Datisnogtoekomst,maar
hangtweldegelijkopeenofanderewijzesamenmetdezeherbouwvan
detempel.DehistorischegebeurtenissenindedagenvanZachariazijn
duszoalsgebruikelijkdeachtergrondvandezeprofetieendeaanleiding
daarvoor,maardeprofetieënzelfsprekenovertoekomstigegebeurtenis-
sen,waarbijIsraëlverlostzalwordenvanhaarvijanden.

Zacharia 9 : 10
10 En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden 

uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, 
en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschap-
pij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de 
einden der aarde.

De vraag is over welke gebeurtenissen en over welke situatie dit vers
spreekt.Dieezelinnenhebbennatuurlijktemakenmetdeeerstekomst
vanChristus,maarwanneerzaldeHeerdandewagensuitEfraïmuit-
roeien en de paarden uit Jeruzalem? Hier wordt gesproken over het
MessiaanseRijk.Eristrouwensnogeenconnectie,wantvers9spreekt
over wat er gebeurde aan het eind van de 69-ste week van Daniël 9,
namelijk over de intocht in Jeruzalem, waarna vers 10 spreekt over de
oprichting van het Koninkrijk. Dat zou dan aan het eind van de 70-ste
week van Daniël 9 zijn. Daar zit dus een duidelijk verband tussen. Er
zit echter veel meer aan vast. In de eerste plaats zitten we met een
probleem. "En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit
Jeruzalem;..."Alsjeditbijelkaaroptelt,betekenthetdusdatdewagens
en de paarden uit Israël verwijderd zouden worden. Deze wagens uit
Efraïm en deze paarden uit Jeruzalem spreken over heerlijkheid, over
Koningschap. Er staat dat de Heer ze daaruit zou uitroeien. Hij zou ze
namelijkverwijderen,zodatalleswathoogisuitIsraëlverwijderdwordt.
Erisslechtsplaatsvoordenederige,dusvoorDegenedieopdeezelkomt.
Datlijkttochnietaltezeeropdeduizendjaren.Datiséénmoeilijkheid.
DeanderemoeilijkheidisdaterstaatdatdeHeerdewagensuitEfraïm
zaluitroeien,maarwieisEfraïm?Ofanders:WaarisEfraïm?Wemoeten
zeggendatwedatnietweten,wantEfraïmiserniet.Efraïmisnamelijk
deaanduidingvandetienstammenvanIsraël.Daaruitkunjedewagens
welwillenuitroeien,maardaarzaltochniemandwatvanmerkenzolang
wenietwetenwatEfraïmisofwaarEfraïmis.Dat isduseenmoeilijk-
heid.Degebeurtenisseninenaanheteindevande70-steweekworden
genoemdinverbandmetJeruzalemendaarominverbandmetdeJoden;
datwilzeggeninverbandmethettweestammenrijkennietinverband
methettienstammenrijk.DaarkomtdenaamEfraïmnietaantepas.

Zijlijn  26

De ezel beeldt aan 
de ene kant die vernede-
ring uit, maar aan de ande-
re kant is de ezel de uitbeel-
ding van een gelovige. De 
ezel spreekt. De ezel van 
Bileam sprak. (Numeri 22 : 
28) Die profeteerde, omdat 
de ezel gevoelig is voor het 
Woord. Hij is namelijk de 
uitbeelding van een gelo-
vige. Dat blijkt in de eerste 
plaats uit zijn grote oren. De 
ezel heeft dus iets te maken 
met het Woord. Ook zijn 
kinnebakken worden in de 
Bijbel op meerdere plaatsen 
vermeld. Simson bediende 
zich onder andere van een 
ezelskinnebak. (Richteren 
15 : 15) Een kinnebak is 
een kaak en die heeft te 
maken met het spreken. 
Een ezel zeg "Ia", de Naam 
van Jehovah. De ezel is op 
zijn vrijheid gesteld. Ze 
kiezen de vrijheid en dan 
moeten ze gezocht worden. 
Gewoonlijk worden ze dan 
teruggevonden op de derde 
dag, de dag van de opstan-
ding. Een gelovige kiest 
vrijheid en blijft liever niet 
onder de wet. De ezel die de 
Heer nam, was gebonden, 
maar Hij liet hem losma-
ken om er op te rijden. Zo 
werd de ezel vrijgemaakt 
om vervolgens de Heer te 
dienen. Dat is een beeld 
van de gelovige. Wij waren 
in slavernij van zonde en 
wet, maar wij zijn vrijge-
maakt, losgemaakt, door-
dat het Woord gepredikt is, 
want de Meester heeft ons 
nodig. Wij zijn bevrijd om 
de levende God te kunnen 
dienen. 
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Die moeilijkheid laat zich vrij eenvoudig oplossen. De Heer, die komt in
nederigheid, zal Zijn Koninkrijk oprichten en alle andere machten uit
Israël verwijderen. Daarbij wordt echter niet enkel gezinspeeld op het
geopenbaardeKoninkrijkvanChristusindetoekomst.Erwordtnietalleen
gesproken over de duizend jaren, maar er wordt wel degelijk ook gezin-
speeldophetverborgenKoninkrijk, zoalswedat inonzedagenkennen.
ErstaatnamelijkdatHijaandeheidenenvredezalspreken.Erwordtniet
eens gezegd dat Hij dat aan Israël zal doen. Die vrede zal uiteraard ook
in de dagen van het geopenbaarde Koninkrijk gesproken worden, want
inAbrahameninzijnZaadzullenallegeslachtendesaardrijksgezegend
worden.(Genesis12:3;22:18)DatbetekentdateerstIsraëlendaarnaook
deheidenentotgeloofzullenkomenenzullenlevenindatVrederijk.Erzal
dusinderdaadvredezijn.HierwordtechternietgesprokenoverIsraëlende
heidenensamen,maarerwordtapartgesprokenoverEfraïmenJeruzalem
endaarnawordtgezegddatHijdeheidenenvredezalspreken.Alsjedat
netjesleest,leesjedatallemachtuitIsraëlzalverdwijnen.Dewagensen
depaardenzullenverdwijnen.Israëlzalgeenkracht,geenmachtoverhou-
den.Inplaatsdaarvanstaater:Hijzalaandeheidenenvredespreken.Het
koningschapvanIsraëlzouwordenweggenomenenaanheidenengege-
venworden.Daarkomtnogbijdatdievredeinverbandmetdeheidenen
ookinhetN.T.wordtgenoemd,namelijkinéfeze2.

Éfeze 2 : 11, 12
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in 

het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen, 
die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt;

12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het 
burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der 
belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Dat is de beschrijving van heidenen en van wat hen onderscheidt van
IsraëlofvandeJoden.DeJodenwarennietzonderChristus,nietvreemd
vanhetburgerschapIsraëls,geenvreemdelingenvandeverbonden.Zij
hadden wel hoop en (want) zij waren met God in de wereld. MetWie
hebbendeheidenenvrede?Met Israël (Juda).Hij isdevrede tussen,of
vanJoodenheiden.Eerstwaserscheiding,maarwathentotvijandenof
tot tegengesteldenmaakte,heeftGodweggenomen.Christus isnude
vrede geworden. Christus is Degene die Joden en heidenen met elkaar
verbindt. Nu staan er niet meer twee tegenover elkaar, maar Hij heeft
dezetweeééngemaakt.AlswedanteruggaannaarZacharia,staatdaar
duseigenlijkdatdespecialevoorrechtenenrijkdommenvanIsraëlzou-

den worden weggenomen en dat in plaats daarvan de vrede gebracht
wordt aan de heidenen. Het eerstgeboorterecht wordt van Israël weg-
genomen. Efraïm staat uiteraard voor de tien stammen en Jeruzalem
staatvoordetweestammen.HetextragewichtvandenaamEfraïmis
altijddatvanheteerstgeboorterecht.Hierwordtdusgesprokenoverhet
eerstgeboorterecht dat bij Israël zou worden weggenomen. Daarmee
zienwijdandatvers10nietspreektoverhetgeopenbaardeKoninkrijkin
de toekomst, maar over het verborgen Koninkrijk in onze dagen. Alles
wat zowel Israël als de heidenen zullen ontvangen, is op grond van de
genadevanGodenopgrondvanhetNieuweVerbond.Iniedergevalleert
éfeze2datdebelangrijkstescheidingtussenJoodenheidendewetwas.
Diewetisdefinitiefweggedaan.DewetishetOudeVerbond,waarvoor
hetNieuweVerbondindeplaatsisgekomen.Vers10spreektoverwater
zougebeurensindsofdoordeeerstekomstvanChristus.Deheerschap-
pijisdanovereenKoninkrijkdatnietvandezewereldis.Hetiseenver-
borgen,eenonzienlijkofeengeestelijkKoninkrijk.HetiseenKoninkrijk
waarvangezegdwordtdathet"inuliedenis".(Lukas17:21)

De strijdboog staat voor militaire macht; niet zozeer voor oorlog zelf,
wantdanishetnooitdeboog,maardaniseraltijdeenpijlbij.Eigenlijk
iseenheelmilitairapparaatzo’nboog.Erwordtnietwerkelijkgevochten,
maarhetmoeterwelzijn.Hetdientookinderdaadtotnut.Sommigen
verzuimendat in tezien,maarhet isnatuurlijkwelzo.Dieboogmoet
er zijn en moet gespannen zijn, anders gaat het fout. Waar Christus
regeert,zalechternietalleendepijlweggedaanzijn,maarookdestrijd-
boog.Datkomtovereenmetdeuitdrukkingendieinhetalgemeenover
hetKoninkrijkgedaanworden.Deoorlogzalnietmeergeleerdworden.
(Jesaja2 :4)Hetwordtooknietmeeronderwezen.Het isernietmeer.
Ditisdebetekenisvanhetuitroeienvandestrijdboog.Datstaatdusniet
alleenoverhetgeopenbaardeKoninkrijk,maarookoverhettegenwoor-
dige verborgen Koninkrijk van Christus. Voor zover Christus regeert of
waarHijregeert,isvandezestrijdboogookinderdaadgeensprakemeer.
Daarisdestrijdbeëindigd.

"Hij zal den heidenen vrede spreken" is heel netjes vertaald. Er staat
eigenlijk:"Hijzaldeheidenenvredegebieden".Degedachteisnamelijk
datHijdievredetochweldegelijkmetmacht,metgeweldoplegt.Het
komtnietvanzelf.Hijprediktdannieteenboodschapvanvrede,hoewel
datzois,maarHijgebiedtzelfsvrede.Hijzaldeheidenenvredegebie-
den.Hijzalhendevredeopleggen,dwingentotvrede.Datisookwater
uiteindelijkzalgebeuren.Hetgaatdusweldegelijkmetmacht.Datblijkt
ookuitderestvanhetvers,wantheerschappijismacht.
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"...enZijnheerschappijzalzijnvanzeetotaanzee,envanderiviertot
aan de einden der aarde." Sommigen hebben hierin de grenzen van
Palestina (Kanaän) of de grenzen van het beloofde land willen zien.
Hier worden niet de grenzen van het land gegeven, maar de grenzen
vanhetKoninkrijk.Datisonbegrensdendatstaathierfeitelijkook.Het
betekentdatHijoveralzalregeren.Het iseenKoninkrijkdatdegehele
aardeomvat.Datisnualzo,wantikmoetzeggendathetKoninkrijkvan
Christus,voorzoverwedatopaardedanzoudenkunnenvinden,inder-
daad geen grenzen kent en zich van grenzen ook helemaal niets aan-
trekt. Dat komt natuurlijk omdat het een geestelijk Koninkrijk is, maar
ookindetoekomstzalhetzichvangrenzennietsaantrekkenenhetzal
devolkerenaanzichonderwerpen.

Zacharia 9 : 11
11 U ook aangaande, o Sion! door het bloed uws verbonds, 

heb Ik uw gebondenen uit den kuil, daar geen water in 
is, uitgelaten.

Invers9staat:"Verheuguzeer,gijdochterSions!"Vers11wordtuiteraard
tot datzelfde Sion gezegd. Dat "bloed uws verbonds" is een beetje een
moeilijke uitdrukking. De Bijbel spreekt namelijk al in het O.T. over het
bloeddesverbonds,maarook inhetN.T.wordtoverhetbloeddesver-
bondsgesproken.Hierwordt inhetmiddengelatenoverwelkverbond
hetgaat,maaralsuhetmijvraagt,gaathetoverhetNieuweVerbond.
DatisalgeïllustreerdinZacharia3enZacharia6,wantdaarwerdgespro-
kenoverdeverenigingvanhetkoningschapenhetpriesterschap.

"Ikhebuwgebondenenuitdekuildaargeenwaterinis,uitgelaten".Dat
betekentdatmenopstaatuitdedood.Doordeopstandinguitdedood
komthetNieuweVerbondtotstand,wanthetoudewordtdoordedood
beëindigdenhetnieuwekomttotstandviadeopstandinguitdedood.
Inhetgevalvan Israël isdatnietsandersdan terugkeeruitdeballing-
schap.Watdedoodisvooreenindividueelmens,datisballingschapvoor
eenheelvolk.AlsIsraëlwordtverstrooidonderdevolkeren,gaathetdood
enalshetverzameldwordtuitdevolkeren,staathetdusalshetwareuit
dedoodop."Gebondenen"ishetzelfdewoordals"ballingen"."Ikhebuw
gebondenenuitdenkuil,daargeenwaterinis,uitgelaten"betekent:"Ik
hebuwballingenweeruitdeballingschapterugdoenkeren".Hierwordt
gesprokenovereenterugkeeruitdeBabylonischeballingschapofzou
wilt uit de Medo-Perzische ballingschap, want dat was het inmiddels.
Datneemtnietwegdatwehiertegelijkertijdeenbeloftevindenvaneen
uiteindelijketerugverzamelinguitballingschap.

Devolgendevraagiswaaromernietletterlijk"ballingschap"staat.Daar
iseeneenvoudigantwoordop.Ditwoordisnetzogoedvantoepassing
opdeGemeente. Iederdievandaagdedagtotgeloofkomt,uitdehei-
denentotwiedievredegesprokenis,wordtinderdaadgetrokkenuitde
tegenwoordigebozewereld,uitzijnland,zijnmaagschapenzijnsvaders
huis(Genesis12:1)eninzijnbeloofdelandgebracht.Dedingendieover
Israëlgezegdworden,wordenindeSchriftookvantoepassinggebracht
opdeGemeente.HiergaathetomdeterugverzamelingvanIsraëluitde
ballingschap. Dat is bij de toekomstige openbaring van het Koninkrijk.
HetgaatechterookoverderoepingvandeGemeenteuitdeheidenen.
Daarbijgaathetookomopstanding,omwedergeboorte,omeengeroe-
penwordenuitdekuilwaargeenwaterinis.Jozefwerdindekuilgewor-
penenhijwerddaaruitgehaald.(Genesis37:24,28)Datiseenbeeldvan
doodenopstanding.Daarnaverdweenhijuithetland.Hijwerdverkocht
naarEgypte,namelijknaardeheidenen.DatismetdeHeerookgebeurd.
Buiten de legerplaats is Hij gestorven en Hij is er feitelijk ook zo niet
meeringeweest.HijisbuitenJeruzalemgeblevenenbuitenJeruzalem
isHijtenhemelgevaren.(Lukas24:50;Handelingen1:12)Dezaligheid
werdgezondenoverdegehelewereldeniniedergevalaandeheidenen.
(Matthéüs28:19;Handelingen28:28)Daarbijmoetwelgezegdworden
datindeeersteplaatsdesituatiedieinEgypteontstondbijPotifaraan
hethof,eenuitbeelding isvandesituatievan Israël indedagennade
opstandingvanChristusendusindedagenvanHandelingen.BijPotifar
in huis liep het fout met die vrouw. (Genesis 39 : 7) Jozef werd toen
geplaatstineenanderhuisvandiezelfdePotifar,namelijkindegevange-
nis(Genesis39:20)DaarwasPotifarnetzogoeddebaasover.(Genesis
39:1)VandaardatJozefnietzozeereengevangenewas.Hijzaterwelin,
maarwashethoofdvandiegevangenis.(Genesis29:21-23)Hijleiddedie
gevangenis, als gevangene overigens, maar hij maakte deel uit van die
huishoudingindegevangenis.HetwasnogsteedshethuisvanPotifar,
maarnunieteenbepaaldeplaats inEgypte,maareenbepaaldeplaats
ergensbuitendemaatschappijvanEgypte.

Dat is wat er gebeurd is, want de Heer kwam tot het Zijne, maar de
ZijnenhebbenHemnietaangenomen.(Johannes1:11)DaarnaheeftHij
Zichteruggetrokken.HetEvangelieisookgezondennaardeheidenenen
degenendiewelgeloven,dievormendeGemeente.Diewordtvergele-
kenmetdegevangenis,methetgevangenislevenvanJozefendezijnen.
Deschenkerendebakkerzijndaarbij respectievelijkuitbeeldingenvan
denieuweendeoudenatuurvandewedergeborenmens.(Genesis40)
Aan het eind van het verhaal, namelijk na drie dagen, dat is na deze
tegenwoordige bedeling, wordt de bakker gehangen en de schenker
verheerlijkt.Debakkerisnamelijkeenbeeldvandeoudemensmetzijn
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zuurdesem.Deschenkerwordtverhevenenkomtaanhethof,wantde
schenker iseenbeeldvanhetnieuwe leven. "Hetbloeduwsverbonds"
is dus het bloed van het Nieuwe Verbond. Dat wordt gezegd over de
wijnbijhetavondmaal.DatishetlevenvanhetNieuweVerbond,want
bloedisleven.DathethetNieuweVerbondis,staathiernietexplicietbij,
maarhetblijktuitdeheleprofetiedathetomhettotstandkomenvan
de nieuwe dingen gaat. Dan staat er dus in Zacharia 9 : 11 (gewijzigde
versie):"UookaangaandedoorhetlevenvanuwNieuweVerbond,hebIk
uwgebondenenuitdenkuil,daargeenwaterinis,uitgelaten."Doorhet
levenvanhetNieuweVerbondstaanzijuitdedoodop.Andersgezegd:
DoordatChristusdatlevenvanhetNieuweVerbond,datbloedvanhet
NieuweVerbond, totstandgebrachtheeft,kunnenookdegenendie in
Hemgeloven,deelkrijgenaandatlevenengeplaatstwordenonderhet
NieuweVerbond.ZoalsChristusopgewektisuitdedood,zozijnwijmet
Hemopgewektuitdedood. Inde toekomstwordtdituiteraard toege-
pastopelkegelovige;laterinvolgendebedelingen,maarhetwordtook
toegepastopIsraëlalsvolk,dathierSionheet,wantdetermSionwordt
ookvoorbehoudenaaneenIsraëldatleeftonderhetNieuweVerbond.

Dealgemenegedachteisdatmenbevrijdwordtuitdeslavernij.Datkan
vanalleszijn.DeslavernijvandeballingschapinEgyptewasballingschap
enslavernijbijelkaarinéénkeer.Hetiseenbevrijdinguitdeslavernijvan
dewet.Hetiseenbevrijdinguitdeslavernijvandezonde.Hetisduseen
bevrijdinguitdeslavernijvandegeheleoudeschepping,waaronderof
waarinmengebondenis.Christus,deHeer,verlostdaaruit.Datisnuin
onzebedelingzo.Datis indetoekomendebedelinginverbandmetde
openbaringvanhetKoninkrijknetzogoedhetgeval.

Zacharia 9 : 12
12 Keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die 

daar hoopt! ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal 
wedergeven;

Hoopistoekomstverwachting.Alswediehebben,wel,keertdanweder
totdesterkte.DatisdeaanduidingvanJeruzalem."Keertwedertotde
sterkte"wordtverklaardmet"KeertwedertotJeruzalem".Hetgaatom
eenterugkeeruitballingschap.HetgaatomdewedergeboortevanIsraël
eneenherstelvandenationalezelfstandigheidvanIsraël.Devolgende
vraagisweerwaaromerdan"sterkte"staat inplaatsvan"Jeruzalem"?
Die sterkte kan Christus zijn of de Heere. Dat de Heere de Sterkte is
vanIsraël,isnietsnieuws.(Psalm29:11;Psalm68:36)Wanneerwedit
versoponsvan toepassingbrengen inonzedagen,staaterniet:Keert

wedertotJeruzalem.Danzoudenwehetpromptoverdrachtelijkopvat-
ten,zoalsdemeerderheidvandechristenenookgewendis.Diehebben
hetover Jeruzalem,maarzebedoelen Jeruzalemniet.Zebedoelen iets
anders waarvan Jeruzalem dan kennelijk de uitbeelding is. Dat is hier
dan ook inderdaad het gevaI. In het geopenbaarde Koninkrijk is die
sterkteJeruzalem,maarinhetalgemeenisdatdeHeer."DatIkudubbel
zalwedergeven"wordtopandereplaatsenookronduitgezegd.Verderis
erookindetoekomstnogeenhedenendangaathetoverdeletterlijke
bekering en terugverzameling van Israël. Daarover spreekt vers 13 heel
uitdrukkelijk. Dit vers laat in het midden of het gaat over het geopen-
baarde of over het verborgen Koninkrijk.Wat die sterkte ook mag zijn,
wijwetendatonzekrachttevindenisinChristus.Wijwarengebonden
enwijhebben inderdaadhoopgekregen. "Ikzaludubbelwedergeven"
verwijst naar het eerstgeboorterecht, want dat houdt in dat men een
dubbeldeelkrijgt.DatisookhetverbandmetdenaamEfraïm.

Zacharia 9 : 13
13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal 

gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt 
hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld 
zal hebben als het zwaard van een held.

Efraïm en Juda worden hier in een adem genoemd, dus weer de twee
stammenendetienstammen,maarnuinanderevolgorde.Bovendien
wordt gesproken over de boog, die gevuld zal worden met kracht. Hij
wordtgespannen,erwordtkrachtingelegd.Datishetverschilmetvers
10,wantdaarwordtdestrijdboogverdreven.Daaromgeloof ikdathet
primairvantoepassinggebrachtmoetwordenoponzetegenwoordige
tijd.Lateriserweersprakevanhetspannenvandeboog.Dankomtdie
kracht wel, maar dat spreekt over de dagen waarin het Koninkrijk van
Christus op aarde zal geopenbaard worden. Er staat overigens dat Hij
Efraïmdeboogzalvullen.DatverondersteltdatEfraïmeenboogheeft
diegespannenwordt.Datzoukunnen,maarvanJudastaat:"Als IkMij
Juda zal gespannen hebben". Er wordt niet eens gezegd dat Juda een
boogheeft,maarerstaatdatJudadeboogis.Datkanooknietanders,
wantIsraël,JudazowelalsEfraïm,isGodsheilswerktuig.Hetwordtdan
vertaald met "Gods wapen". Het is Gods werktuig waarmee Hij Zijn
machtopaardevestigtendatbetekentinderdaaddatJudaofEfraïmdie
boogis.Dieboogzaldusgespannenengevuldwordenenwelmetname
omtestrijdentegenGriekenland.Hetstrijdenheeftdustemakenmet
deboogdieweergespannen is.Dekoningenalszodanig,dekoningen
deraardezullenbeschaamdwordenendusvernederdwordenofversla-
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genworden.HetversterkenvanhethuisvanJudaisdeboogdiegespan-
nen wordt. Het huis van Jozef is Efraïm. Je moet niet kijken naar het
verschil tussenJudaenJozef,maarziendatdiebeidedingenhetzelfde
zijn.Zewordenversterkt,namelijkbehouden.Zewordenterugverzameld
en bekrachtigd door de Heer. Dit spreekt uitdrukkelijk over het weer
bekrachtigen van heel Israël in de toekomst bij de openbaring van het
KoninkrijkendaaroverspreektdusookZacharia9:13.

Zowel Juda als Efraïm worden gerekend tot de kinderen van Sion.
EigenlijkzijnhetzonenvanSionenzonenvanGriekenland.Israëlwordt
hieralsheldtentonelegevoerdindestrijdtegenGriekenland.Waarom
Griekenland?Indeeersteplaatsvindenwedaarvaneentoepassingdie
inhetverledenalgeweest is.Hierwordtgesprokenovereen terugver-
zamelinguitballingschap.Hetligtnatuurlijkvoordehandomdateerst
historischtoetepassenopdedagenvanZacharia.Danishetzodatwe
nadedagenvanZacharia,nadedagenvandeterugkeeruitballingschap,
terechtkomenindedagenvanhetGriekserijk.Datisdatrijkdatookin
Daniël7:6enmetnameookinDaniël8:5e.v.beschrevenwordt.Vanhet
Griekserijkwordtdanvermeld,inDaniël8metnameenlaterinDaniël
11,dathetverdeeldzouwordeninvieren,naarhetnoorden,hetzuiden,
hetoostenenhetwesten.Daarnawordtgesprokenoveriemanddieuit
hetnoordelijkgebiedvanhetvoormaligGriekserijkzouvoortkomenen
dat isAntiochusEpifanes.Hijwasdemandie indertijdde tempelont-
heiligde, de Joodse godsdienst verbood, de besnijdenisverbood en een
aanZeusgewijdbeeldoprichtteindetempelvanJehovahinJeruzalem.
HijontheiligdedetempelentegenhemvochtendegetrouwenuitIsraël
(Juda). Dat waren de Maccabeeën onder leiding van Judas Maccabeüs.
HetwarendeopstandelingenuitIsraël,uithetorthodoxe,uithetgelo-
vige jodendomdatzichkeerde tegendezeAntiochusenzijn legers.Zij
kwamendaartegeninopstand,natuurlijkmethetdoeldetempelweer
tereinigenendeJoodsegodsdienstinereteherstellen,hetgeenhenook
inderdaadgeluktis.IndeBijbelishetzodatdezesituatievanAntiochus
EpifanesalsafstammelingvandeSeleucieden,uithetkoningshuisder
Seleucieden,gerekendwordttothetGrieksewereldrijk.Wijrekenenhet
GrieksewereldrijknooitverderdanAlexanderdeGrote,omdatAlexander
deGrotedeoprichterwasvandatrijkennazijndoodvieldatuiteenin
dezevierdelen,waarvanhetnoordelijkeenhetzuidelijkehetbelangrijk-
stezijn.DeBijbel rekentdierijken,alleswatvolgdeopdatGriekserijk,
ooktothetGriekserijk,namelijktotaandeopkomstvandeRomeinen.
Deze verzen kunnen toegepast worden op het verleden, namelijk op
de terugkeer uit de ballingschap, met name in de dagen van Zacharia.
DevraagisdanwelwaarEfraïmwas?Jekomtnamelijknietverderdan
Juda, waarmee maar weer gezegd is dat deze woorden weliswaar van

toepassinggebrachtkunnenwordenopdedagenvandeMaccabeeënen
AntiochusEpifanes,maarzezijndaarinnietvervuld.

Dangaathetverhaalnogverder.Ikkanhethierwelvertellenomdatwe
indertijdDaniëlbesprokenhebben.Het isnamelijkzodatweinDaniël
tot de ontdekking komen dat deze profetieën over deze Antiochus
Epifanes, voortkomend uit het Griekse wereldrijk, feitelijk niet spreken
over Antiochus Epifanes, hoewel het wel zo lijkt, maar over een vorst
die inde toekomstalsnogzalverschijnen.Dievorstkennenwijalshet
eerste beest uit Openbaring 13 en verder met name uit Openbaring 17.
GriekenlandheeteigenlijkJavan,hetGrieksewereldrijk.Dezaak isdan
datdiestrijdtegendeGriekeninhetverledenweliswaaralgevoerdwerd,
maarindetoekomstbijdeterugverzamelingvanIsraëlindedagenvan
hetNieuweVerbond,dusindedagenvandewederkomstvanChristus,
voortgezet zal worden. Dat is eigenlijk ook niet zo bijzonder, want we
hebben dat al eens aangehaald. De hoofdstad van dat Griekse rijk in
diedagenwasheusnietAthene.Datishetooknooitgeweest.Hetwas
Babel.WehebbeninhetverledengeziendathetGriekserijk,hetvijfde
rijk uit de reeks van zeven, in de toekomst hersteld zal worden. Dat is
namelijkdiekopvanhetbeestdietotdedoodtoegewondwasenweer
genezenwerdinOpenbaring13,maarverderstaathetookinDaniël8:
23.Daargaatdeprofetie,dieterechtkomtbijAntiochusEpifanesalsde
koningvanhetnoorden,verdermettesprekenoverhetbeestindeeind-
tijd.DatkomtomdatAntiochusdevoorafschaduwingdaarvan is. Inde
toekomstkrijgenwetemakenmeteenGrieksrijk.Hetiseenherstel,een
wederoprichtingminofmeer,vanhetvoormaligerijkvanAlexanderde
Grote.DatheethetGriekserijk,nietomdathetinGriekenlandlag,maar
omdathetgebaseerdwasopdeGrieksetaalencultuurenniet tever-
getengodsdienst.DatiseenrijkdatgecentreerdligtrondhetMidden-
OostenmetalshoofdstadBabel,naarhetideaalvanAlexanderdeGrote.
Hettoekomstige,latenwemaarzeggenArabischewereldrijk,rondBabel
isdégroteopponent,dégrote tegenstandervanChristus,wanneerHij
geopenbaard zal worden in de toekomst. De strijd als wedergeboren
volk,als terugverzameld Israël, iseenstrijd tegendatGriekenland.Het
zalookblijkendatdiestrijduiteindelijkuitloopt indeverwoestingvan
Babel.Babelzalaanhethoofdstaanvanwatmoetdoorgaanvoorhet
Griekse wereldrijk, (Openbaring 17) zodat Antiochus Epifanes een soort
voorafschaduwingwasvanhetbeest,degrotevorstdieindetoekomst
zalkomen.OverdiestrijdwordtuiteindelijkgesprokeninDaniël7,8en11
eninzekerezinookinDaniël12eninhetboekOpenbaring.

De Heer zal Juda spannen en Efraïm de boog vullen, want er zal weer
strijdzijn,maardatiseenstrijdvandezonenvanSiontegendezonen
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van Javan,dus tegendezonenvanGriekenland. Juda isdeboog,maar
Judaof Israël isookhetzwaard.Het isnamelijkhetwapen,het instru-
ment,waarvanGodZichbedientomdevolkerenaanzichteonderwer-
pen. Die volkeren heten bij deze gelegenheid Griekenland, omdat het
hiergaatomhetuiteindelijkewereldrijkvanhetbeestendeheerschap-
pijvanBabel.

Zacharia 9 : 14
14 En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pij-

len zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE 
zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met 
stormen uit het zuiden.

Diepijlenzijnbliksem.Hetisnamelijkvuurvandehemel.Aldiedingen
kun je bij elkaar optellen. In Openbaring staat dat de Heer blaast op
bazuinen. (Openbaring 8 : 6) Bij de zesde en zevende bazuin worden
de legers van Babel verslagen. Dan drogen de wateren van de Eufraat
openkomende legersvandeopgangderzonoverdeEufraatnaarde
bergenIsraëls.(Openbaring16:12)DaarwordenzedanbijArmagéddon
verslagen. (Openbaring 16 : 16)Van de stad waar ze vandaan kwamen,
Babel,staatdatervuurkwamuitdehemeldatdestadverteerde,én"Zij
isgevallen,zij isgevallen,hetgroteBabylon".(Openbaring11 :19;14:8;
16:17-19;18:2)Datdewinduithetzuidenkomt,betekentdatdewind
komt vanuit het vernederde, vanuit dat wat verworpen was. Het zui-
denspreektaltijdoververnedering,wanthet ligtbeneden.Hetzuiden
is onderaan. Vandaar dat wij onder de sterrenbeelden het zuiderkruis
kennen.Hetkruis,devernedering,isdushetzuiden.zie zijlijn 27Weheb-
benookeenkroonindesterren:denoorderkroon.Dekroonendetroon
zijnhoogendusinhetnoorden.OverdeplaatswaarGodwoontenvan
waaruitHijregeert,wordtookgezegddatditinhetnoordenis.(Psalm48
:3;Jesaja14:13)Datisuiteraardoverdrachtelijketaal.

Zacharia 9 : 15
15 De HEERE der heirscharen zal hen beschutten, en zij 

zullen eten, nadat zij de slingerstenen zullen ten onder-
gebracht hebben; zij zullen ook drinken, en een gedruis 
maken als de wijn; en zij zullen vervuld worden, gelijk 
het bekken, gelijk de hoeken des altaars.

Hijbeschermthenenzekrijgenweervoedsel.Datbetekentdatzeweer
levenkrijgen;ookletterlijketennatuurlijk.Zijzullendevijandvernietigd

hebben. "Een gedruis als de wijn" is een gedruis dat bij de wijn hoort,
wantwijnzelfmaakthelemaalgeengedruis.Alserveelwijngedronken
wordt,ishetresultaatdaarvangewoonlijknogalwatgedruis.Dehoeken
vanhetaltaarzijndezijdenvanhetaltaar.Hierwordtgesprokenoverhet
volmakenvanhetbekken."Dehoekendesaltaars"spreektongetwijfeld
overhetbrandofferaltaar,eveneensindevoorhof,waarbijookgesproken
wordtoverdehoekenofzijden.Datiseenbeetjemoeilijk.Mengebruikt
hetwoord"hoeken",terwijlheteigenlijk"zijden"betekent.Wijgebruiken
het woord hoek voor het punt waar twee zijden bij elkaar komen. Dat
hoeft het niet te zijn. Een hoek kan ook een zijde zijn. "De vier hoeken
deraarde"wilnietzeggendatdezijdenvandeaardeergensbijelkaar
komen.Hetzijndevierzijdenvandeaarde.Eigenlijkbetekenthetwoord
nieteenszijdeofhoek,maaraspect.Hetwoordisruach,namelijkgeest;
ietsonzienlijks,ietsabstracts.Eenaspect.Datisookeenzijde,maardan
abstract,onzienlijk.

Indevoorhof,aanéénvandezijdenvanhetaltaar,stondhetbekken.Het
gaatdusomdevervullingvanhetOudeVerbond,wantdatwordtaange-
duid.Hetbekkenwordtvervuldendehoeken,dezijden,allesdatbijhet
altaar hoort, wordt vervuld. Dat zijn dingen die in de voorhof stonden.
Alsalleswatindevoorhofstaat,vervuldis,betekenthetdatmendaarna
dusverdergaatendankomtmeninhetheiligdomzelf.Datspreektdan
vervolgensoverhetNieuweVerbond.Mengaatdanbinnen.Hetheilig-
dom spreekt ook over het Koninkrijk, wat feitelijk hetzelfde is, en men
gaatdaardandusbinnen.

Zacharia 9 : 16
16 En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als 

zijnde de kudde Zijns volks; want gekroonde stenen zul-
len in Zijn land, als een banier, opgericht worden.

Jehovah,hunGod,zalIsraëlbehouden."DekuddeZijnsvolks"zoudenwij
vertalenmet"dekuddevanZijnvolk",maardat isnietgoed.Hetbete-
kent:"dekudde,namelijkZijnvolk".Datvolk,Zijnvolk,ammi(Hoséa1:9,
12;2:22)isZijnkudde.HetishetoudebeeldvandeHerderendeschapen,
vergelekenmetdeKoningenhetvolk.Davidwasdeherdervandescha-
penéndekoningvanhetvolk,netalsMozes.(1Samuël16:11;2Samuël2:
4;5:2,3;Exodus3:1,10)Mozeswasookherdervandeschapenenkoning
vanhetvolk.ZowelMozesalsDavidzijneenvoorafschaduwingvande
uiteindelijke Koning van Israël, namelijk Christus. Er is direct verband
tussenMozesalsdemiddelaarvanhetOudeVerbondenChristusalsde
MiddelaarvanhetNieuweVerbond.(Hebreeën8:5,6;9:14-19;12:21-24)

Zijlijn  27

Het zuiden is 
Theman. Theman wordt 
ook wel vertaald met 
"zuiderland" als aard-
rijkskundige aanduiding, 
maar Theman is ook de 
aanduiding van de plaats 
waar Israël heen trekt wan-
neer het het land en de 
stad moet verlaten aan het 
einde van de 70-ste week 
of in de 70-ste week, want 
in dat gebied Theman ligt 
Petra (Sela) en dus Paran, de 
plaats in de woestijn, haar 
van God bereid. (Habakuk 
3 : 3; Openbaring 12 : 6) 
Uit Petra zal het volk weer 
optrekken, uiteraard naar 
het noorden, maar dan staat 
er dat de Heer voor hen 
uit zal trekken, de Heilige 
Israëls in hun spits. (Micha 
2 : 12, 13) Dat betekent dat 
de oorlogen die daar het 
gevolg van zijn, inderdaad 
voortkomen uit Theman, 
uit het zuiden dus. Dan is 
het dus niet alleen het zui-
den in de meer abstracte 
betekenis van het woord, 
maar ook speciaal als aard-
rijkskundige aanduiding. 
Het komt vanuit Petra, 
maar dat is een heel con-
crete verklaring. 
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ErwordtimmersgesprokenovereenProfeetalsMozes,diedeHeerzou
verwekken. (Deuteronomium 18 : 18-20)Wie naar Mozes niet luisterde
werdnognietmeteengedood,maarwienaardeProfeetalsMozesniet
luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid. Die zou gedood worden en
datkomtomdatmenonderhetOudeVerbondongehoorzaamkonzijn
zondermeteendoodtegaan.OnderhetNieuweVerbondkandatechter
niet.(Hebreeën12:25)WieonderhetNieuweVerbond,indedagenvan
hetNieuweVerbond,nietgehoorzaamt,niettotgeloofkomt,nietluistert
naarhetWoordvandeMiddelaarvanhetNieuweVerbond,zalnietleven.
Er is ook een verwantschap tussen David en Christus, omdat Christus
natuurlijkdeZoonisvanDavidendeErfgenaamvandetroonvanDavid.
Zoals David de eerste koning was uit het Davidische huis onder het
OudeVerbond,zoisChristusdelaatsteendedefinitieveKoningvanhet
KoninkrijkonderhetNieuweVerbond.

Uit dit vers volgt dat de Heer Zelf deze Herder en Koning is. David is
de herder en Mozes is de herder, maar Christus is de goede Herder.
(Johannes10:11)AbrahamisdewijnstokofIsraëlisdewijnstok,(Hoséa
10:1)maarChristusisdewareWijnstok.(Johannes15:1)DeHeere,hun
God,ChristusZelf,zalhentediendagebehouden,wantzijzijndekudde.
ZijzijnZijnvolk.Eenbanieriseenvlag,eenmerkteken,eenembleem.Een
gekroondesteenkanbijvoorbeeldalgewooneenstandbeeldzijnvaneen
ofanderekoningmeteenkroonopzijnhoofd.Eengekroondesteenisin
deeersteplaatseengedenkteken.Iemanddiegekroondis,isgewoonlijk
eerstgezalfd. Jemoetgezalfdwordenomdekroon tekunnenontvan-
gen.Hierwordtgesprokenovergekroondestenen.Wewetenwiehetis,
wantwekennendegezalfdeSteenvandaag.Die isnognietgekroond,
maarHijzalgekroondworden.DegezalfdeSteen isuiteraardChristus.
DatisdiesteenvanJakobdiehijbijBethel,hethuisGods,overeindzette.
UweetwathethuisGodsis?Timótheüswisthet,wantPaulushadhet
hemverteld.(1Timótheüs3:15)"HethuisGodswelkegijzijt",zeihij.(1
Korinthe3:17)HethuisGods,Bethel,isdeGemeente.InBethelwerdde
steenovereindgezetengezalfdenhierwordtgesprokenovereensteen
die overeind gezet wordt, die opgericht wordt en die gekroond is. Dat
betekent dat we een fase verder zijn in de verheerlijking van Christus.
WijkennenHemnualsdeGezalfde,alsdeChristusdus,maarwijkennen
HemookalsDegenedieindetoekomstinheerlijkheidgeopenbaardzal
worden. De gekroonde Steen is dus Christus Zelf in Zijn geopenbaarde
Koninkrijk. Gekroonde stenen spreken over allen die in Zijn heerschap-
pij en in Zijn positie delen. Petrus wist het ook, want Petrus zelf heet
"Steen".Hijzegtdatwijalsgelovigenzelfalslevendestenenkomentot
dieenelevendeSteen. (1Petrus2 :4,5)Datwilzeggendatwijworden
verbondenmetChristus.Desteenzie zijlijn 28 spreektaltijdoverChristus.

Indedagendiehieraanvoorafgaan,dedagenvandegroteverdrukking,
wordenookstenenopgericht.DatisechternietChristus,maardatisjuist
hetbeestvoorwiehetbeeldzouwordenopgericht.Datishetbeelddat
grote dingen zou spreken. (Openbaring 13 : 14, 15) Uiteindelijk zullen er
gekroondestenenzijn,misschienookletterlijk,maariniedergevalover-
drachtelijk.Eigenlijkzijndezegekroondestenenookaanduidingenvan
ons,omdatwijzelflevendestenengewordenzijn.Wijzulleninderdaad
kronenontvangenenmetHemdeleninZijnheerschappij,wantwijzijn
opgericht,namelijkopgestaanuitdedood.(2Timótheüs4:8;1Petrus5
:4;2Timótheüs2:12)

Zacharia 9 : 17
17 Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn 

schoonheid wezen! Het koren zal de jongelingen, en de 
most zal de jonkvrouwen sprekende maken.

"Zijngoed"isZijnerfenis.Hetgaathieruiteraardoverdeschoonheidvan
deHeere,hunGod.Devertalerswarendedraadkwijt,wantzehaddener
weleenpaarhoofdlettersmogengebruikeninvers17."Zijngoed"slaat
uiteraardopdeHeere,hunGod.Diezalhentediendagebehouden,want
hoegrootzalZijngoedwezenenhoegrootzalZijnschoonheidzijn!Het
gaatomdeheerlijkheidvanZijnerfenis,zeiPauluslaterinéfeze1:18.Het
korenendemostzullendejongelingenendejonkvrouwendoenspreken.
Datisoverdrachtelijk,maarindeeersteplaatsbetekentkorenenmost
datmenteetenentedrinkenzalkrijgen,broodenwijn.Melchizédek,de
KoningenHogepriester,brachtbroodenwijnvoort.Datspreektdusover
hetNieuweVerbond,namelijkhetlichaamenhetlevenvanhetNieuwe
VerbondoftewelhetlichaamenlevenvanChristus.Hierwordtkennelijk
koren en most genoemd om aan te duiden dat het iets nieuws is. Dat
blijktookuitdeuitdrukkingen"jongelingen"en"jonkvrouwen".Korenis
nognauwelijksbrood.Datmoetheteigenlijknogworden.Mostiseigen-
lijkooknoggeenwijn.Datisnoginproces.Jongelingenenjonkvrouwen
zijneigenlijknoggeenmensen,wantdiemoetendatnogworden.Het
groeitallemaalnogop.HetisdushetbeginvanhetNieuweVerbond.Het
spreektdusuitdrukkelijkoverwatuitdekuil,uitdegevangenis,uitde
gebondenheid,isuitgelatenofuitdeballingschapisteruggekeerd.

Waaroversprekenzij?Waaromzijnzijgeroepen?Waartoezijngelovigen
geroepen?OmteverkondigendedeugdenDesgenendiehengetrokken
(geroepen)heeftuitdeduisternis,uitdekuilwaargeenwaterinis,tot
Zijnwonderbaarlicht,totZijnheerlijkheid.(1Petrus2:9)Iniedergeval
isIsraëlgeroepenomdeboodschapvanhetEvangelievanhetKoninkrijk

Zijlijn  28

Het Hebreeuwse 
woord steen, "eben", is de 
combinatie van de woor-
den "vader" ("ab") en zoon 
("ben"). Eben is de Vader 
en de Zoon en spreekt dus 
over zoonschap. De steen 
is daarmee altijd een uit-
beelding van Christus Zelf. 
De opgerichte steen is uiter-
aard een beeld van de opge-
wekte Christus, die eerst 
gezalfd is en vervolgens 
ook gekroond zal worden. 
De gekroonde steen houdt 
hier ook verband met 
de gekroonde Josua, de 
gekroonde hogepriester uit 
Zacharia 6. Die krijgt een 
kroon op het hoofd gezet. 
Die gekroonde stenen zul-
len een kenmerk zijn.
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teprediken.WanneerIsraëlzelfeerstdatnieuwelevenontvangenheeft,
danzalhetookinderdaaduitgaanomteprediken.Dezelfdedingenstaan
aleerderinJoël,waargesprokenwordtdatdeHeerZijnGeestzougeven
overallevlees.(Joël2:28)Danstaaterdat"uwjongelingendromenzul-
lendromenengezichtenzullenzien".Erzaldusprofetievoortgebracht
worden.HetWoordvanGodzalgesprokenworden.Hetgaatindeeerste
plaats om de bekering van Israël tot de Heer die vernederd werd, die
kwamopeenezel,dieverworpenwerd,maarvanuitdiepositievanver-
worpenheid,vanuitdepositieindekuil,zalmenverhoogdworden.Dat
geldtsindsdeChristuserwas.Datgeldtinonzedagen,maardatgeldt
netzogoedvooreenIsraëlindetoekomst,wantdoorgeloofindieHeer
dieverworpenwerd,zalmen inderdaadbehoudenworden,zalmende
vijandverslaan,zalmendeoverwinningbehalenopdesatanofanders
gezegd"hetbeest".Bovendienzalmenalsjongelingen,alswedergebo-
ren mensen, spreken over de deugden van Degene die ons getrokken
(geroepen) heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Over die
kwestiehandeltderestvanditBijbelboek.

11.  Zacharia 10

Zacharia 10 : 1-12
1 Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden 

regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun 
regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.

2 Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers 
zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten 
met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, 
zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.

3 Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de 
bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der 
heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, 
en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in 
den strijd.

4 Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, 
van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van het-
zelve alle drijvers voortkomen.

5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten 
treden in den strijd, en zij zullen strijden; want de HEERE 
zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op 
paarden rijden.

6 En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van 
Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want 

Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik 
hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, 
en Ik zal ze verhoren.

7 En zij zullen zijn als een held van Efraïm, en hun hart zal 
zich verblijden, als van den wijn; en hun kinderen zullen 
het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen 
in den HEERE.

8 Ik zal hen toesissen, en zal ze vergaderen, want Ik zal ze 
verlossen; en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk 
zij te voren vermenigvuldigd waren.

9 En Ik zal hen onder de volken zaaien, en zij zullen Mijner 
gedenken in verre plaatsen; en zij zullen leven met hun 
kinderen, en wederkeren.

10 Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, en Ik zal 
ze vergaderen uit Assyrië; en Ik zal ze in het land van 
Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg 
wezen.

11 En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de 
golven in de zee slaan, en al de diepten der rivieren zullen 
verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur nedergewor-
pen worden, en de schepter van Egypte zal wegwijken.

12 En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zul-
len zij wandelen, spreekt de HEERE.

HiergaathetoverdetoekomstigezegeningenvandeHeeraanIsraël.

Zacharia 10 : 1
1 Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden 

regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun 
regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.

Er zal weer regen komen en regen staat voor de zegen die God uit de
hemelgeeft.Hetisimmerseenbeeldvanhetwater,hetwoordvanGod,
datuitdehemelnederdaalt.Daaromspreekthetoverdezegeningendie
Godgeeft,metnamedoorZijnwoord.Daaromisregenweereenbeeld
van al wat God gesproken heeft. Als het dan gaat om de spade regen,
gaathetomde lateregen,want"spade" iseenoudNederlandswoord
voor"laat".HetgaatdanuiteraardomhetNieuweVerbond.Datisheel
gemakkelijk.DevroegeregenishetOudeVerbondendespaderegenis
hetNieuweVerbond.Indeprofetieënwordtuitdrukkelijkgezegddatde
HeerookweerregenzalgevenopZijntijd;devroegeéndespaderegen,
wantzowordthetsteedsnaarvorengebracht.
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Joël 2 : 23
23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in 

den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter 
gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, 
den vroegen regen en den spaden regen in de eerste 
maand.

"Want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid" hoort er niet te
staan. "In de eerste maand" had beter vertaald kunnen worden met
"zoalsinheteerst"."Indeeerstemaand"isonzin.Ofdevroegeregenóf
despaderegenvaltindeeerstemaand,maarnatuurlijknietallebei.De
vroegeregenendespaderegenzullennederdalenzoalseerst,zoalsvroe-
ger. Het is een verwijzing naar de agrarische omstandigheden van het
land,waarinvroegerdevroegeendespaderegenvielen.Erwarentwee
regenseizoenen; bij ons ook, maar het probleem is dat bij ons tussen
beideregenseizoenengeenpauzezit.VroegerkendeIsraël,Palestina,de
vroegeendelateregen.Deenewasvlaknahetseizoenvanzaaiing,want
danhadhetlandnatuurlijkwaternodig.Deanderewaslater,inhetvoor-
jaar,wanneerdeoogstmoestopgroeien.Dezaakisdandatdezevroege
enspaderegenallebeieenuitbeeldingzijnvanhetwoordvanGoddat
uitdehemelkomtendaarominhetalgemeenvandezegenvanGod.De
vroegeregenheeftiniedergevaltemakenmethetOudeVerbondende
spade,delateregen,methetNieuweVerbond.

BegeertvandeHeereregenopdetijdvandespaderegen,opdetijdvan
delateregen,wantdanzaldieregenkomen.Dieregendieeenuitbeel-
dingisvanhetNieuweVerbond,komtinderdaadpaslaat.Datstaathier
ooknietvoorniets,wantjezouhetnatuurlijkookzokunnenuitleggen
dat de vroege regen de regen is uit de dagen van Zacharia. Ik bedoel
datuiteraardoverdrachtelijk.HetzijndezegeningendieGodgafendie
bestonden op dat moment uit de terugkeer uit de ballingschap en de
bouwvandetempel.Wehebbenalgeziendatjuistdebouwvandetem-
pelindiedagendeaanleidingisvoordezeprofetieën,dieinfeitezeggen
datdebouwvandetempelindedagenvanZacharianietdevervulling
brengtvandebeloftendieGodgedaanheeft,wantdievervullingvandie
beloftenzalpasindetoekomstgerealiseerdworden.Daarbijkomtdatin
Zacharia10gesprokenwordtoverzegeningendieinhetverledeninelk
gevalnognietaanIsraëlvervuldzijnendaaromindetoekomstliggen.

Zacharia 8 : 4-7
4 ... Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op 

de straten van Jeruzalem; ...

5 En de straten dier stad zullen vervuld worden met 
knechtjes en meisjes, spelende op haar straten.

6 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat het wonder-
lijk is in de ogen van het overblijfsel dezes volks in deze 
dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? 
spreekt de HEERE der heirscharen.

7 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk 
verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des 
nedergangs der zon.

Invers7staatdatdeHeerZijnvolkzalverlossen.Terwijldeverlossinguit
deBabylonischeballingschaphieralhadplaatsgehad,zegtdeHeer:"Ik
zalMijnvolkverlossen."Datkannietandersbetekenendandaternog
eenverlossingisvoorIsraëlindetoekomstendatIsraëlindetoekomst
terugverzameldzalwordenuitallevolkeren.Hetiseenvandeprofetieën
diemetgeenenkelemogelijkheidvervuldkanzijninhetverleden.Dan
zoudevervullinggeweestmoetenzijnvoordatdeprofetiegegevenwerd
endatkannatuurlijkniet.ZoishetookmetdezeprofetiehierinZacharia
10.DespaderegenstaatdanvoordiezegeningendieGodaanIsraëlzal
gevenindetoekomst.Daarstaatdevroegeregentegenoverdieinprin-
cipehetverbondmetAbrahamis,maarvervolgensooktotuitdrukking
komt indedagenvandewet, indedagenvanhetOudeVerbond.Dat
zijnzegeningendienietgegevenwerdenaaniemanddieechttrouwwas
aandewet,wantdatkonniemand.Hetwarenzegeningendiegegeven
werdenaanhendiegeloofdenzoalsAbraham,IzakenJakobgeloofden,
zodathetookdansamenhangtmethetverbondmetAbraham.Despade
regen,delateregen,isderegenvanhetNieuweVerbond.Datisdanook
kortvoordedagenvandeoogstuiteraard,wantdeoogst isdevolein-
dingdereeuw.(Matthéüs13 :39)Zelfsdelandbouw,denatuurkundige
omstandighedenvanIsraël,komenovereenmetGodsheilsplan.

Deregenkomtlaterpas,wordtviaZachariaaanzijntijdgenotengezegd.
De Heer maakt de bliksemen en dus onweer en onweersbuien. Als Hij
deweerlichtenmaakt,zalHijookregengenoeggevenvoor iederkruid
op het veld. De gedachte aan weerlicht is een betrekkelijk eenvoudige.
Weerlicht, de bliksem, is namelijk licht aan de hemel. Het licht aan de
hemel is uiteraard God Zelf. God is Licht en Hij woont in de hemel. (1
Johannes1:5;Psalm2:4)Godisookeenverterendvuurenhetvuuris
ookindehemel.(Hebreeën12:29;2Kronieken7:1)Ditiseigenlijknog
hetzelfde,wantweerlichtiszowellichtalsvuur,maardanaandehemel.
DeHeerisLichtenHijgeeftduslicht.DeHeergeeftookvuur.DeHeer
geeft dus leven, want licht en vuur brengen allebei leven tevoorschijn.
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Hetisimmersinelkgevallichtenwarmteendusgeefthetleven.Leven
geefthetookbijvoorbeelddoorregentebrengenopdeaardezodathet
groenekruid,eeniederkruidophetveld,genoegheeft.Kruidophetveld
iseenbeeldvandemens.Gelijkhetgrasisonskortstondigleven.(Psalm
103:8berijmd;Psalm103:15)Demensisnietveelmeerdanhetgroene
kruid. Zo staat het hier ook. Zoals de regen genoeg levenskracht geeft
vooriederkruidophetveld,zogeeftdeHeervoldoendezegeningenvoor
iederegelovige,wantdaargaathetnatuurlijkwelom.DeHeerzaldat
geven.Deklemtoonligtooknietop"begeertregen",maarop"begeert
vanJehovahregen",wantdeHeeremaaktdeweerlichtenengeeftdus
ookderegen.BegeerthetvandeHeere.Daartegenoverstaat:

Zacharia 10 : 2
2 Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers 

zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten 
met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, 
zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.

"Terafim" is een Hebreeuws woord in het meervoud en dat staat voor
afgodsbeelden,minofmeerwatmenhuisgodennoemt.Datwilzeggen
dathetgodenwarendienogaldichtbijhetvolkstonden.Inaldieafgo-
derijenhebjevandiegodendiegodenzijnvanhetvolkofvaneenstad.
Datzijndandehogeregoden.Daarnahebjeookdezogenaamdemindere
godenendaartoebehorendeterafim.Datzijndegodendieinderdaadin
huisgediendwordenenwaarvanookafbeeldingen,beeldjes,ookterafim
genoemd, in huis gevonden worden. De familie van Jakob hield er bij-
voorbeeldterafimopna.(Genesis31:19)Diefungeerdenzo’nbeetjeals
talismanofgeluksbrengerofzo.Laterzijnzevervangendoordeheiligen-
beelden,denkikweleens,voordegenediedatbetalenkonden.

De terafim spreken ijdelheid. Hiermee wordt niet ontkend dat zij wel-
iswaarspreken,soms,al ishetdanongetwijfelddoordemonen.Achter
dieterafim,achterdiebeelden,vindtmendanaltijddezebozegeesten
dievandegelegenheidgebruikmakenomzich te latenaanbidden.Ze
spreken dus eventueel wel, maar als ze al spreken is het in ieder geval
ijdelheid, leegheid. Het leidt namelijk helemaal tot niets. Niet dat ze
liegen,maarjekuntookmoeilijkzeggendathetdewaarheidis.Jekunt
ernamelijkzoveelkantenmeeop,dathetgeenenkelezinheeftomer
naarteluisteren.zie zijlijn 29Eengrotefoutdiegemaaktwordt,isdatmen
meentuithetharttemoetenpredikenofprofeteren.Menmoetechter
uithetwoordvanGodpredikenofprofeteren.Hetgaaternietomwat
wijdenken,hopenofzelfsgeloven,maarwathetwoordvanGodzegt.

Dat is een belangrijk onderscheid. In de praktijk blijkt dat onderscheid
soms moeilijk te maken, maar dat verandert niets aan dit principe.
Waarzeggerszienvalsheidensprekenijdeledromen.Iniedergevalwas
het fout.We kennen daar voorbeelden genoeg van, want deze dingen
worden gezegd ter gelegenheid van de herbouw van de tempel en in
zekerezinoverdeherbouwvanJeruzalem.Ikspraknietoverdeherbouw
van de stad, maar over de herbouw van enige huizen van Jeruzalem.
Jeruzalem en de tempel werden indertijd verwoest, mede omdat er
zoveelvalseprofeteninIsraël(Juda)warendiehetvolkgeruststeldenen
zeiden:"DeHeerzalonswelhelpen.Jeruzalemzalnietverwoestworden.
Daar komt allemaal niets van terecht, want wij hebben Jehovah aan
onzekantenHijheeftgesprokendatHijonshelpenzou."Dathoopten
ze,maarhetwasnietzo.JehovahZelfhadgezegddatnadebestemde
tijd,endietijdwasinderdaadgenoemd,destadendetempelverwoest
zoudenworden.

Die tijd was genoemd. Ik denk nu met name aan de profetieën van
Ezechiël, waarbij inderdaad van tevoren bepaald was wanneer de stad
verwoestzouworden,namelijklangsdeeneweggerekendna390jaar
enlangsdeandereweggerekendna40jaar.(Ezechiël4:5,6)Heteind-
puntvandiebeideperiodenzougelijkvallen,namelijkin-586,(zieblz.6)
hetjaarvandeverwoestingvanJeruzalem.De390en40jarenhaalikuit
deeerstehoofdstukkenvanEzechiël,waarbijdeprofeeteerst390dagen
opzijnenezijmoestliggenvoordezondenvanhet10-stammenrijken
daarna40dagenopdeanderezijdevoordezondenvanhet2-stammen-
rijk.Dezebeideperiodenvan390en40jarenkomengelijkuit,namelijk
inhetjaarvandeverwoestingvanJeruzalem,waarmeedusinderdaadde
datumvantevorenbepaaldis.Erwareneenheleboelprofetendiezeiden
datdatnietzougebeuren,maarhetgebeurdewel.DeHeerhadgespro-
kenengezegddathetzougebeuren,maarelkeIsraëliethoopteuiteraard
dathetnietzougebeurenenduswarenerookprofetendiegoedesier
konden maken met een dergelijke boodschap. Dat was namelijk een
boodschapdiehetvolkwildehoren.Hetwasalleennietdeboodschap
vanGod.Uiteindelijkblijktheteenkapitaleblundergeweesttezijn.

Zulke waarzeggers, profeten, waren er ook, maar het hadden net zo
goed terafim of afgoden kunnen zijn. Ze spraken namelijk alleen ijdel-
heid.Zezagenijdeledromen.ZijdroomdendatJeruzaleminstandzou
blijven,maardatgebeurdeniet.Zijtroosttenmetijdelheid.Zijtroostten
hetvolkinderdaad,maarmetdingendienietwaarzijn,metlege,holle
woorden.Inwerkelijkheidisdatuiteraardgeentroost.Hetblijftookzo
datwerkelijketroostkomtvandewerkelijkeTroosterendatisuiteraard
deHereJezusChristus.DeMessiasisdevertroostingIsraëls.(Lukas2:25)

Zijlijn  29

 De terafim wer-
den gebruikt voor waar-
zeggerij. Of men dat nu 
deed door het raadplegen 
van de terafim of door het 
werpen van dobbelstenen 
of door het leggen van 
kaarten of door het luis-
teren naar vogelgeschrei, 
danwel door het lezen in 
kattendarmen, doet er niet 
zoveel toe. Waarzeggers 
zeggen dingen die henzelf 
wel aanstaan. Zij zien het 
wel zitten en zeggen het 
dus zo. "De wens is de vader 
van de gedachte". 
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Erwarengeenherdersendegenendiezichvoorherdersuitgaven,waren
geenherders.Zewarennamelijkvalseherders.Datzijndieherderswaar-
vangezegdwerd:Zijweidenzichzelveninplaatsvandekudde.(Ezechiël
34:1-10;Judas:12)Datwarendievalseprofetendiedanhetvolkzouden
moeten leiden, maar in werkelijkheid deden ze dat niet. Het resultaat
vandezeijdeledromenenditsprekenvanijdelheidwasinderdaaddat
hetvolkisheengetogenalsschapen.Zezijnonderdruktgewordeninde
dagenvandeballingschapdienuachterhenliggen.

Zacharia 10 : 3
3 Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de 

bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der 
heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, 
en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in 
den strijd.

Degenendiewerkelijkherderzoudenmoetenzijn,wordenhierbokken
genoemd.Datbetekentdathetnietgaatomdetrouweherders,omdie
herdersdiedesnachtsdewachthieldenoverdekudde.(Lukas2:8)Die
herdersdedendatnoggetrouwook,weetuwel?Ditzijnuiteraardande-
reherders.Dezeherderswarenontrouwendaaromwordenzeookbok-
kengenoemd.Datkanookheelgoed,wantbokken(geiten)zijnkleinvee
enschapenzijnookkleinvee.Grootveebestaatuitrunderenenkleinvee
uitschapenenbokken(geiten).Erzijntweesoortenkleinvee.Hetverschil
isdatschapenmeestalvolgzamedierenzijn.Zevolgendeherder.Bokken
doendatniet.Bokkenverheffenzichzelfnamelijk.Diezoekendehoogste
plaats.Zehebbenookhoornenenzijndusoverhetalgemeenagressief.

DeharigegeitebokuitDaniël8iseenbeeldvandevorstvanGriekenland.
(Daniël8:5,21)Eengeitebokiseenmannelijkegeit.Uiteindelijkisdégrote
geitebokdekoningvanhethersteldeGriekserijkonderheerschappijvan
Babel. Je kunt rustig aannemen dat de bokken, zoals ze hier genoemd
worden,diegenenzijn,ookuitIsraël,diehetopeenakkoordjegooienmet
dégrotebok,namelijkmethetGrieksewereldrijk.Hetwordtbovendien
eenharigebokgenoemdvanwegedecombinatiemetEdom.Edom=Ezau
=Seïr.Seïrbetekent"harige"enEzauwaseenharige.Hetpuntisnamelijk
ookdathethersteldeGriekserijkindetoekomsteenrijkisinhetgebied
vanEzau,ofalthansindeArabischewereld.HetisnietechtGrieks.Hetligt
nietinGriekenland,maarinhetMidden-Oosten,indeArabischewereld.
Daaromishetdierharig.Hetiseenbok,omdathettemakenheeftmet
deschapen;hetisvandezelfdesoort(kleinvee),maartochanders.Hetis
Ezau.HetisvandezelfdesoortalsJakob,maardantochanders.

InMatthéüs25wordtgesprokenoverdeZoondesmensendiezalkomen
en zal zitten op de troon Zijner heerlijkheid. (Matthéüs 25 : 31) Hij zal
voorZijnaangezichtaldevolkenverzamelenenHijzalhenvanelkander
scheiden,gelijkdeherderdeschapenvandebokkenscheidt.(Matthéüs
25:32)Daarhebjeprecieshetzelfdeverhaal.Deschapenzijnuiteraard
Israël,dusgelovigen.Datishetgelovigoverblijfsel,nietalleenvanIsraël
zelf,maarookhetgelovigoverblijfseluitdevolkeren.Hetzijndegelovi-
gendiededuizendjarenbinnengaan.ZijhebbenGodsgeboden,namelijk
ZijnWoordbewaard.Zijzijndanookrechtenstaandusrechts.Aandelin-
kerkantwordendebokkenverzameld,wantzijzijndeaanhangersvande
harigebok,dekoningvanGriekenland.ZijwareninopstandtegenGod
enZijnGezalfdeenverhievenzichzelfensprakengrotedingentegende
Allerhoogste.Zewordendusalsergernisenalsongerechtigheiduithet
Koninkrijkverdreven.Alleergernissenenongerechtighedenwordenuit
hetKoninkrijkverwijderd. (Matthéüs13 :41)Daargaathethierookom
en ik geloof ook dat dit uiteindelijk de betekenis is van de uitdrukking
uitEzechiël34:17,waarstaatdatdeHeerzourichtentussenkleinveeen
kleinvee,namelijktussenschapenenbokken.

Zacharia10:3 iswelaardigineenverledentijdvertaald,maarhetkan
net zo goed in de toekomst vertaald worden, als een profetie: "Tegen
deherderszalMijntoornontsteken,enoverdebokkenzalIkbezoeking
doen".ErstaatmeteenbijdathethuisvanJudadekuddeis.Alsdiever-
lossingonderhetNieuweVerbondkomt,komtdatiniedergevaleersttot
hethuisvanJuda,het2-stammenrijk,wantdatzijndegenendiealsIsraël
bekendzijn,hetjodendomdus.Pasdaarnazullenookdetienstammen
daar deel aan krijgen. Dat is die andere kudde die van een andere stal
was. (Johannes10 : 16)DeHeerhadookschapendienietvandezestal
waren, niet van de stal van het jodendom. Er blijft weinig anders over
danteconcluderendathetdusgaatomdetienstammenvanIsraël.In
Ezechiël34totiniedergevalEzechiël37wordtuitdrukkelijkgezegddat
de twee stammen en de tien stammen met elkaar verbonden zullen
worden.Zezoudennietmeertweekuddenzijn,maaréénkuddeendan
ookonderéénHerder,uitdestamvanJuda.Deverlossingvanhethuis
vanIsraëlwordtopmeerplaatsenaangehaald.BijvoorbeeldDaniël8,in
verbandmetdebokken.InJesaja14wordtineersteinstantiegesproken
overdeverlossing,"bevrijding"staaterboven,vanIsraël,metnameover
debevrijdingvanIsraëluitdemachtvandekoningvanBabel,diedanook
genoemdwordtinvers4.Invers1staatechteraldatdeHeerZichover
Jakobzalontfermen.DatisprecieswatwealgelezenhebbeninZacharia
10,namelijkdatdeHeerZichzouontfermenoverIsraël.Hetgaaterom
datinJesaja14eninDaniël8eenverhaalstaatoverdebokalsdegrote
tegenstandervanhetLam.InZacharia10wordtgesuggereerddatdeze
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bokken,dezehoogmoedigen,zelfsdehoogmoedigenuitIsraël,infeitede
kuddeleidenendatzounujuistnietmoeten.Dezeherdersdiedescha-
penzoudenmoetenleiden,blijkenzelfbokkentezijn,maardemachtvan
debokkenzalverbrokenworden.

De tegenstanders zullen geoordeeld worden en de kudde, het gelovig
overblijfsel van Israël, zal verlost worden. De Heere der heirscharen zal
Zijn kudde bezoeken. Dat wil zeggen dat Hij Zelf de goede Herder is.
De kudde is het huis van Juda, in eerste instantie althans. Het woord
"stellen"inZacharia10:3issynoniemvoor"doenopstaanuitdedood".
Stellenisnamelijkneerzetten,doenopstaan,maaropstaanisgewoonlijk
eenopstaanuitdedood.Kortom:wedergeborenworden,wantdaargaat
hetom.Hetishunwedergeboorte.ZezullenlevenmetChristus.

UzultzeggendatinZacharia10:3datpaardwelweggelatenkanwor-
den,wantHijzalhenstellengelijkZijnmajesteitindestrijd.Datisookzo.
ZijzullendelenindemajesteitendusindeheerlijkheidvanhunHerder
danwel hun Koning, namelijk Christus. Het staat hier echter op deze
bijzondere wijze.Waarom moet dat paard nu zo nodig genoemd wor-
den?Omdathetstaat tegenoverdeezeluitZacharia9 :9.Daarkwam
deKoningopeenezelennukomtHijineensopeenpaard.Toenwashet
invernedering.DaargaatZacharia9:9over.Daarna,indetoekomst,zal
hetechterzijn inZijnheerlijkheid.Wanneerhetkleinveevanhetklein-
veegescheidenwordt,wanneerdeschapenvandebokkengescheiden
worden, dan is dat inderdaad wanneer de Zoon des mensen, volgens
Matthéüs25:31-33,gezetenzalzijnopdetroonZijnerheerlijkheid,dus
inZijnmajesteit.Zostaathethierook.Degedachteiseenvoudigdatde
begrippen"paard"en"majesteit"synoniemzijn."HetpaardZijnermajes-
teit" betekent dan feitelijk "Zijn paard, namelijk Zijn majesteit", want
hetpaardisdeuitbeeldingvanZijnmajesteit.Dat iseenhelenormale
verklaringvandezetweedenaamvalsvorm,dezegenitivus.

Daarzalstrijdzijn,maarindiestrijdzalIsraëldelenindeheerlijkheiden
indemajesteitendusindeoverwinningvanChristus.Dieoverwinning
zalernamelijkzijn,latenwemaarzeggengedurendealle33jarenvanaf
debekeringvanIsraëltotaandeonderwerpingvandeharigebokdanwel
hetbeest,(Openbaring20:2,3)wantinOpenbaring(13:1)heethijhet
beest,datlatergeworpenzalwordenindepoeldesvuurs.(Openbaring
20:10)Daarkomthetopneer.Erzaldus33jaarlangstrijdzijn,dieuit-
looptopdelaatstestrijd,namelijkdievanArmagéddon.(Openbaring16
: 16) De strijd van Armagéddon is volgens Openbaring de strijd tussen
Israëlende legersvanBabel,dusde legersvandezeharigebok.Aldie
jarenwaarindiestrijdgevoerdwordttegendieheidenenenwaarinuit-

eindelijkdestrijdbeslistzalwordentegenBabelinArmageddon,aldie
jarenzalHijhenstellenalshetpaardZijnermajesteitindestrijd,want
aldiedagenzalerweldegelijkstrijdzijn.WatIsraëlbetreftzalergeen
verdrukking meer zijn, omdat Israël altijd overwinnaar is in die strijd,
maar niettemin is die strijd daar, maar in Christus zullen ze meer dan
overwinnaarzijn.(Romeinen8:37)

Hij zal hen stellen als het paard Zijner majesteit, als het zover is, als
diestrijddaar is,alsHijdievalseherderszalbezoeken.Umoetdaarbij
begrijpendatookdezekoningvanBabeldoorgaatvooreenvalseherder.
WijwetenimmersuitDaniël,enuitandereprofetieëntrouwensook,dat
Israël zich zal laten leiden door deze Arabische, deze heidense, macht-
hebbers. Ze zullen daar een verbond mee sluiten. Ze fungeren dus wel
degelijkalsherder,maarzezijnbok.AlsdeHeernamelijkoverdezebok-
kenbezoekingzaldoen,komtdatermeeovereendatHijdezevolkeren,
dezevalseprofeten,zaloordelen.Danhebbenwezeallebeigehad,want
wekennenindiedagennietalleendekoningvanBabel,voorgestelddoor
deharigebok,maarookdekoningvanJeruzalem,dieinelkgevalinde
70-steweekoptreedtendieindatverbandenindietijddevalseprofeet
wordt genoemd. Hij zal zijn optreden daarna trouwens ook verlengen,
maardanbuitenIsraël.Hijisdevalseprofeetendusookeenvalseherder,
zodatwefeitelijkaltweevandievalseherdershebbenentweebokken.
Daartegenoverstaandetweegetuigen,maardaaroverhebbenwehetal
gehadinZacharia4.

Zacharia 10 : 4, 5
4 Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, 

van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van het-
zelve alle drijvers voortkomen.

5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten 
treden in den strijd, ...

Uiteindelijkwordt invers5dusgesprokenoverheldendievoortkomen
uitIsraël,wantdaargaathetom.Ineersteinstantiekomenzenatuurlijk
voortuitJuda,uitIsraël.Hetzelve(vers4)ishethuisvanJuda.Vanhet-
zelvezaldehoeksteenvoortkomen,wantzolooptdiezindan.Vanhet-
zelvezaldenagelvoortkomen.Eennageliseendraadnagel,eenspijker.
Vanhetzelvezaldestrijdboogvoortkomen.Metelkaarofallesbijelkaar
zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen, zodat onder het begrip
drijver in elk geval die hoeksteen, die nagel en die strijdboog verstaan
worden.Dehoeksteen,despijkerendestrijdboogzijnallemaalbegrip-
pen waaraan de dingen hangen. Het zijn steunpunten, dingen waarop
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menvertrouwtofbouwtofwaaraanmendingenophangt.Hetzijnde
betrouwbaredingen,devastighedenofweldehelden,wantzokunnen
ze ook genoemd worden, omdat het immers mensen zijn.Wij kennen
allemaal het Bijbelse beeld van de Hoeksteen, namelijk Christus. Hij is
eenheldenwordtzelfszogenoemdindeBijbel.(Psalm45:4;78:65)Dat
is inderdaadeenheldwaar jeopbouwenenvertrouwenkunt,waar je
dedingenvankuntlatenafhangen.Destrijdboogstaatvoordestrijden
indestrijdvertrouwtmenopdewapens,opdestrijdboog,opdekracht
diedieboogvoorstelt.Ookdatiseenuitbeeldingvanwatdieheldenvan
Israëldanzijn.VanuitIsraël(Juda)zullendezebetrouwbaredingenvoort-
komen,waarmeegebouwdkanwordenofwaaropvertrouwdzalkunnen
worden.Datzijndevastighedenofdesterkten.

VanuitIsraël,vanhetzelve,vanhethuisvanJuda,zaldehoeksteenvoort-
komen."Hoek"isinditvers"hoofd".Zevertalenhetmethoeksteen,maar
erstaat"hoofdsteen".Datisdusniethelemaalcorrectvertaald.Eensteen
kaneenhoekzijn.Somshebjeeensteendeshoofdsdeshoeks.Danblijkt
de hoeksteen wel degelijk een hoofdsteen te zijn, maar het zijn twee
verschillendewoorden.Watmenhiervertaaltmethoeksteenisinfeite
volgensdeletterlijkevertalingeenhoofdsteen,maarikzegermeteenbij
dathetindepraktijkgeenverschilmaakt.Hetwoordhoekbetekentfei-
telijk,iniedergevalinhetHebreeuws,eenbepaaldekant,eenbepaalde
zijde.Uithetverbandblijktdatdebovenzijdebedoeldis.Eensteendes
hoofdsdeshoeks,indePsalm,iseenhoeksteendiebovenligt.(Psalm118
:22)Hethoofd,roshofresh,isimmersdebovenkant,zodatgezegdwordt
welkekanthetis.Hetisdebovenkant.Diezijdeishet.Datisvanbelang,
want velen denken dat de hoeksteen juist onderaan ligt. Men denkt
namelijkdikwijlsdatdehoeksteeneenonderdeelisvanhetfundament.
Datiseengrootmisverstand,wantdatisnietzo.Bovendien,alsugelooft
datdehoeksteeneenvandevierhoekenisvanhetfundament,danzou
uzichtochmoetenafvragenwiedandieanderedriehoekenzijn.Wieis
erdannaastChristusnogmeer?Christusisdanmaareenvandehoeken.
Alsjeéénhoekhebt,moetjeertochnogmeerhebben?Wiezijndandie
anderehoeken?Datishelemaalnietzo.Hetisweleenhoeksteen,maar
erstaatbijwelkehoekhetis.Hetisnamelijknieteenvandevierophet
horizontale vlak, maar het is de hoogste, verticaal namelijk. Het is een
steendeshoofdsdeshoeks.Het isdebovenhoek.Het isdusdeboven-
kant.Desteendeshoofdsdeshoeksisdanookdetopsteen,desluitsteen,
delaatstesteenvandepiramide.JevindtdiehoeksteeninJesaja28.

Jesaja 28 : 15
15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den 

dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig 

verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel door-
trekken zal, zal hij tot ons niet komen; ...

DitspreektoverhetverbonddatIsraël(Juda)zalhebbenmetdieharige
bok, namelijk met die koning van Griekenland. Dat is het verbond dat
genoemdwordtinDaniël9:27:"Hijzalvelenhetverbondversterkenéén
week...".Datisduseigenlijkeenverbondmetdebok.

Jesaja 28 : 16
16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grond-

steen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoek-
steen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet 
haasten.

Een grondsteen is het fundament. Een beproefde steen is getest, een
steendiebetrouwbaarblijkttezijn.Eenkostelijkesteeniseenedelsteen.
Hetiseenkostbaresteen.Demoeilijkheidvanhetversisdanalleennog
dat hier gesproken wordt over een hoeksteen en dat is eigenlijk een
hoofdsteen,duseentopsteen, terwijlgelijkertijdgesprokenwordtover
hetfundament.Hetmagnietzomoeilijkzijn,wantChristusishetfun-
dament,maarnieteendeelvanhetfundament.Christusishethelefun-
damentvolgensbijvoorbeeldéfeze2.DaarstaatdatdegeheleGemeente
gebouwdwordttoteenhuisGodsophetfundament,hetgeengelegdis
door de apostelen, namelijk Christus. Het fundament is Christus. Hij is
nieteendeelvanhetfundament,maarHijishetfundament.Christusis
namelijkhetgrondvlakvanhethuis,vandepiramide,maarHijisookde
laatstesteenervan,detop.Beidedingenzijnwaarenbeidedingenvind
jegezamenlijkvermeldinditvers.ChristusistrouwensdeEersteende
LaatsteendeAlphaendeOmega,dus isHijookhetfundamentende
sluitsteen,dehoogstesteenvanhetbouwwerk.(Openbaring22:13)Hij
isdaaromookdiesteenwaaroverPsalm118spreekt;eenbekendversdat
inhetN.T.velemalenwordtaangehaald.

Psalm 118 : 22
22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot 

een hoofd des hoeks geworden.

De bouwlieden hadden die steen niet nodig, omdat die steen in het
bouwwerkookhelemaalnietpast.Hijhoortnamelijkslechtsaandetop.
De laatste steen van een piramide kun je ook inderdaad verder in het
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bouwwerk nergens kwijt, afgezien dan nog van het feit dat de laatste
steenvandepiramidezelfeenpiramideis.Hij isnamelijkookhethele
bouwwerk.DitwordtallemaalgezegdoverdeHereJezusChristus.Hijis
namelijkdiekostelijkesteen,dietopsteen,diehoofdsteenduseigenlijk.
DatisookdetermdierechtstreeksgebruiktwordtinZacharia10:4:"Van
hetzelve zal de hoeksteen ... voortkomen".Wat let ons om te verklaren
datdezehoeksteenChristusis.VanhethuisvanJudazaldeHoeksteen
voortkomen en de Hoeksteen is Christus. Er staat trouwens in het N.T.
over de bijzonderheden van Israël dat uit Israël wat het vlees aangaat
deChristusisvoortgekomen.(Romeinen9:4,5)DeHoeksteen,Christus,
komtdusinderdaadvoortuitIsraël,uitJudaspeciaal.Datstaathierdus
ook.UithetzelvezaldeHoeksteenvoortkomen,betekentdatuitJudade
Messiasvoortzalkomen.Datbetekenthetnatuurlijknietalleen,maar
datisweldebelangrijkstewaarheid.

DehoeksteenisChristus.AandenagelhangtdesleutelDavids,maarwie
heeft de sleutel Davids? Dat is uiteraard de Here Jezus Christus, zodat
Christusookdienagelis.DatversisdusontleendaanJesaja22:22.Wie
heeft de sleutel Davids? Die spijker uiteraard, waar hij aan hangt. Die
spijkerisinderdaadChristus.HijheeftdesleutelvanDavid.Welerendus
uitdrukkelijkdatChristusdehoeksteenisuitZacharia10:4,maarHijis
ookdenageluitZacharia10:4,wantHijheeftdesleutelDavids.Nadatde
spijkergebrokenwasendesleutelgevallen,dientdeHeerZichopnieuw
aanenzegt:HierhebIkdiesleutel.Daarnamoetenweeigenlijkverklaren
watdiesleutelDavidsvooreendingis.DesleutelDavidsishetzelfdeals
desleutelderwijsheid."Weeu,gijfarizeeënenschriftgeleerden,wantgij
hebtdesleutelderwijsheidweggenomen".(Lukas11:52;sleutelderken-
nis).Desleutelderwijsheid ishetzelfdealsdesleutelvanDavidendat
slaatuiteraardopChristus.Christusheeftnamelijkdesleutelopdewijs-
heid,wantinzekerezinisChristuszelfsdewijsheid.DevrezedesHeeren
isdanookhetbeginderwijsheid.(Psalm111:10)Datdefarizeeëndesleu-
telderwijsheidhebbenweggenomenwilzeggendatzijdeMessiasZelf
hebben weggenomen uit de schriften, waardoor de wezenlijke inhoud
vandeschriftenontbreekt.Zijziennamelijknietmeerdatalleschriften,
alleprofetieën,perdefinitiesprekenoverChristusZelf,overDegenedie
leedenstierf,maaruitdedoodopstond.Als jedatweghaalt,heb jede
sleutel der wijsheid, de sleutel van David, weggenomen. De zoon van
David,Salomo,beschikteinderdaadoverdiesleutelderwijsheid.

Lukas 11 : 52
52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der 

kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die 
ingingen, hebt gij verhinderd.

Iedereen die tot die wijsheid zou naderen en die zou ontsluiten, werd
doordeschriftgeleerdeninfeitetegengehouden.Datwastoenzoendat
isindepraktijkvandaagdedagnogzo.Ukenttochdatverhaalvandie
mandielamwas,diezebijdeHeerzoudenbrengen?Zekondenmethem
hethuisnietbinnen,omdaterindedeuropeningallemaalfarizeeënen
schriftgeleerden stonden. (Lukas 5 : 17-26) Daarna gingen zij dus maar
over het dak. Daar ruimden zij inderdaad de tichelen weg. De tichelen
staan nog altijd voor de eigen gerechtigheid van de mens, zijn eigen
werken.Datisprecieswatdieschriftgeleerdenvoorstellen.Deschriftge-
leerdengingennietaandekant,maarhunwerkenwerdenophetdak
welaandekantgezet.Doorhetdakwerddegoedemannaarbeneden
gelatenvoordevoetenvandeHereJezus,alwaarhijhetlevenontving.
Hijstondop.Dieschriftgeleerdenenfarizeeënverhinderendegenendie
inwillengaan.Zehebbendesleutelzoekgemaakt,zodatniemandmeer
binnenkan.Datisprecieshetzelfdeverhaalalsoverdieherdersuithet
O.T. Zij werden verondersteld de kudde te leiden en te brengen aan de
grazigeweiden,danwelindeschaapskooi,maardatdedenzenoujuist
niet. Met de schriftgeleerden was het hetzelfde. Niet alleen die valse
profeten,maarookdezeschriftgeleerdenwordenvoorgestelddoordeze
valseherders.Zezullendusgeoordeeldworden.Zehebbendesleutelder
kennisweggenomen.Desleutelderkennisheefttemakenmetdatalle
schriftfeitelijkspreektoverChristus.Als jedatweghaalt,houdjegeen
wijsheidmeerover.Danhoudjeweleenschriftover,maardanhebjeer
nietsmeeraan.Hijisdanvanzijnwezenlijkeinhoudberoofd.Pasalswe
lerenverstaandatGodinZijnwoordspreektoverChristus,overHemdie
stierfenopstond,overhetLamdatinmiddelsstaatalsgeslacht,pasdan
zullenweinderdaadwijsheidvanGodontvangen.

 Zacharia 10 : 5
5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten 

treden in den strijd, ...

Die zaligheid, die drijvers, zullen zijn als de helden. Het is eigenlijk het
bekeerdeIsraël.Zijzulleninhetslijktreden,wanteriszegen.Hetheeft
zwaargeregend.Erkomenzegeningenvanboven.Daarnamoeterwel
strijdgevoerdwordenendatisdanindemodder,maardathoorterbij
natuurlijk,wantdathoortbijdeoverwinning.

Bij"slijk"denkikaandeblindgeborene,dieslijkopzijnogengesmeerd
kreeg, opdat hij zou genezen, opdat hij vervolgens naar het badwater
Siloamzougaanomdaartezienwatdiewijsheideigenlijkis.(Johannes
9).InhetkortishetbadwaterSiloam,waardezemanzichmoestgaan
reinigen,deuitbeeldingvanhetOudeVerbond,vanhetsamengestroom-
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de woord van God. Siloam = het verzamelde, het samengestroomde.
Woordisimmerswater.Hijmoestdaarnaartoe,nadathijeerstdatslijk
op zijn ogen gekregen had. Dat slijk is een uitbeelding van hetWoord
(water) dat vlees (stof van de aardbodem) geworden is. (Johannes 9 :
6;1:14)Alshetwatervermengdwordtmethetstofvandeaardbodem
krijgjeslijk.HetwasspeekseluitdemondvandeHereJezus,maardat
isookwaterendatisookZijnwoord.Datishetzelfde.InhetHebreeuws
heethetook"water"enniet"speeksel".Datspeeksel,namelijkdatslijk
dat daarvan gemaakt was, kreeg hij op zijn ogen. Dat wil zeggen dat
zijnogenaangeraaktwerdenmetofdoorChristus,hetvleesgeworden
woordvanGod.Datisdesleutelderwijsheid.Daarnaginghijnaarhet
badwaterSiloamomalsnog,bijwijzevanspreken,deBijbel,hetwoord
vanGod,teopenen,waarbijhemdeschellenvandeogenzoudenvallen.
DatwasnadathijdezeontmoetinghadgehadmetdeHeer.Hetzelfde
verhaal staat veel korter in 2 Korinthe 3. Daar staat dat de bedekking
van de ogen teniet gedaan wordt door Christus. (2 Korinthe 3 : 16-18)
Datishet,wantHijisdiesleutelderwijsheid.Nuheethetalleendatde
schellenvandeogenvallen,maarhetisprecieshetzelfde.Degedachteis
namelijkdatdewijsheidineenstoegankelijkgemaaktwordt.Datkanbij-
voorbeeldzijndoordatiemanddieblindwasineensweergezondeogen
krijgt,zodatdeboekenvoorhemtoegankelijkzijn.Hetkanookzijndat
ChristuskomtendatHijdezevenzegelenvandeboekrolverbreekt.Dan
opentHijzeook.Desleutelwordtgebruiktomdewijsheidteopenenof
deschellenvallenvandeogen,opdatmenzoukunnenlezen.Hetkomt
allemaalophetzelfdeneer.

Zacharia 10 : 5
5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten 

treden in den strijd, en zij zullen strijden; want de HEERE 
zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op 
paarden rijden.

Dehoogmoedigenzullenvernederdworden.Dieoppaardenrijden,doen
dathiertenonrechte.Diezullenbeschaamdworden.JudaZelfrijdtook
opeenpaard,maardatishetpaardvandemajesteitvanChristusZelf.
Datwasoorspronkelijkeenezel.

Zacharia 10 : 6
6 En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van 

Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want 
Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik 
hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, 
en Ik zal ze verhoren.

Versterken is sterk maken. Het huis van Jozef was nog even niet
genoemd.HetgingtotnogtoeomhethuisvanJuda.Dezaligheidisook
uitdeJoden,het2-stammenrijk.Nusprakeisvandestrijd,nadebekering
vaniniedergevalJuda,wordtookoverhethuisvanJozefgesproken.Het
huisvanJozefisuiteraardhethuisvanEfraïm,wantdatwasofficieelde
eerstgeborenevanJozef.HethuisvanJozefstaatvoorhet10-stammen-
rijk,ookwelEfraïmofIsraëlgenaamd."Inzetten"isinhetlandbrengen.
Zezullenimmersgesteldworden.DievanhethuisvanJudazalHijstel-
len.(Zacharia10:3)HierstaatzelfsdatnietalleenJuda,maarookJozef
weer in het land gezet zal worden. Zetten is hetzelfde als stellen. Dat
meervoud, hunner, is uiteraard het meervoud van Juda en Jozef. God
heeftZichontfermdoverzowelJudaalsJozef.Hierwordtdeprofetievan
toepassinggebrachtopzoweldetweealsdetienstammenendatnade
dagen van Zacharia. Dat betekent dat we voor de toekomst inderdaad
een terugverzameling, van niet alleen de twee, maar ook van de tien
stammenvanIsraëlverwachten.DatzelfdewasookhetgevalinEzechiël
37.Deprofetieoverhetdalvandedorredoodsbeenderenspreektoverhet
gansehuisIsraëls.Daaropvolgtmeteendeprofetieoverdietweehouten
indehandvandeprofeet,dietotéénworden.Datspreektoverhethuis
vanJudaenhethuisvanJozef,ofvanEfraïm.Detweeendetienstam-
men,detweekudden,zullendusweersamengebrachtwordentotéén
kuddemetdanookéénHerder.DeHeerheeftZichnietalleenontfermd
overdetwee,maarookoverdetienstammen.

"ZijzullenwezenalsofIkhennietverstotenhad".Zewarenduswelver-
stotenvantevoren,minofmeer.Hethangtermaarvanafwatjeonder
verstotenverstaat.DatishetprobleemaltijdvanRomeinen11:1.Heeft
GodZijnvolkverstoten?isdaardevraag.DanzegtPaulus:Nee.Wijzou-
denechteruitzijnheleantwoordmisschientochconcluderenvanwel,
dus:Ja.Hetprobleemisnatuurlijkdatwijonsbegripomtrentdeuitdruk-
king"verstoten"zoudenmoetenaanpassenaandeBijbelzelf.Daarwordt
kennelijkonder"verstoten"verstaan:vooraltijdverstoten.Datisdusniet
hetgeval.GodheeftdanZijnvolknietverstoten.GodheeftZijnvolkwel
terzijdegesteld,maarnietverstotenindezindatdaargeenverandering
meerinzalkomen.Godheefthenalleengelaten.GodheeftZijnaange-
zichtvoorhenverborgen,maarHijzalZichweeraanhenopenbaren,dus
heeftHijhennietverstoten,zegtPaulus.HetgaatermaaromdatGod
Israëlterzijdezouschuiven,tweeéntienstammen,endatHijheninde
toekomstweerzouverzamelen.Danzalhetzijn"alsofIkhennietversto-
tenhad,"zegtdeHeer.Hijzalhenverhoren.DatwilzeggendatHijhen
zalhoren,naarhenzalluisteren.
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Zacharia 10 : 7
7 En zij zullen zijn als een held van Efraïm, en hun hart zal 

zich verblijden, als van den wijn; en hun kinderen zullen 
het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen 
in den HEERE.

Deze helden zijn dezelfde helden als uit vers 5. Efraïm is de naam van
het10-stammenrijkendaarmeespeciaaldenaamvandeeerstgeborene
uitIsraël.Efraïm,endusJozefendushet10-stammenrijk,staatvoorhet
eerstgeboorterecht en Juda, het 2-stammenrijk, staat voor het koning-
schap.Normaalgesprokenhoortdatbijelkaar,wantnormaalgesproken
wordt de eerstgeborene koning. In de geschiedenis van Israël werden
dezebeidebegrippengesplitst,maarindetoekomstkomenzeweerbij
elkaar.Hetbijzondere is trouwensookdatdeHereJezusZelfde leeuw
isuitdestamvanJuda,deerfgenaamvandetroonvanJuda,maarzijn
vaderheetteJozef.DeHereJezusisdus,opeenanderemanierweliswaar,
nietalleendeerfgenaamvanJuda,maarookvanJozef.Wekunnentrou-
wensooknogdeandereJozefnemen,namelijkdieuitEgypte,deonder-
koningderwereld.DatisnetzogoedeenbeeldvandeHereJezus.

Er zijn trouwens Joden, min of meer orthodoxe Joden, die geloven dat
deMessiasnietvanDavidafstamt,maarvan Jozef.Datzou jeookwel
kunnengelovenalsjedatzouwillen.Hetisnietzogekbedacht,omdat
JozefnueenmaalheteerstgeboorterechtkrijgtenomdatJozefoverde
wereldregeerdevanuitEgypte.Dat lijktmijzovreemdniet.Bovendien
kunjewelzeggendatergensstaatdatHijdeZoonvanDavidzouzijn,
maardankun jealtijdnogzeggendatZoonvanDaviderfgenaamvan
Davidbetekent.WieerookopdetroonvanDavidkomt,hijzaldezoon
vanDavidblijkentezijn,omdathijopdietroonzit.Hetenigedatdaar-
meenietverklaardis,isdatin2Samuël7staatdathetIemandzouzijn
dieuitzijn(Davids)lijfzouvoortkomen,Iemandvanzijnzaad.Datishet
enigeprobleeminhetheleverhaal,maaranderszoujezobestkunnen
beredenerendatdeMessiaszouvoortkomenuitJozef.Heteigenaardige
isdatwij,diehetN.T.kennenengeloven,wetendatdeHeerinderdaad
uitDavidgesprotenis,uitJudastaattrouwensinHebreeën7:14,maar
bovendiendatHijdewettigezoonwasvaneneJozef,dieopzijnbeurt
genoemdwerd:"Jozef,gijzoneDavids".(Matthéüs1:20)Diebegrippen
JudaenJozefkomenzodustochwelheeldichtbijelkaar.Danhebikhet
nognieteensgehadoverdegeschiedenisvanJozefinEgypteenzijnene
broer,Juda,wantdiehaddaarooknogwatmeetemaken.Judaspeelde
eengroterolbijdeverkoopvanJozefnaarEgypte.

Eerst waren het helden van Juda (vers 5), maar nu is het ook een held
van Efraïm, de eerstgeborene. Wijn is al heel lang de uitbeelding van
GodsbeloftenaanIsraël.Wijnisdederdevrucht(Deuteronomium8:8)
endaarmeedeuitbeeldingvandederdebedelingendaarmeedusvan
debelofteaanAbraham.DebelofteaanAbrahamwaseenbeloftevan
nieuw leven. Vandaar dat wijn staat voor nieuw leven. Aangezien het
nieuwelevenGeestheet, isdewijndusookeentypevandeGeest.Als
jedeGeesthebt,moetjeblijworden,netalsjewijnophebt.Datstaat
toch inéfeze5?Wordtnietdronkenvanwijn,maarwordtvervuldmet
de Geest, (éfeze 5 : 18) waarvan de wijn dus uiteraard het beeld is. En
dan: Sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen.(éfeze5:19)Zohoortdatdus.HetisnetofjedeFilippenzenbrief
ineensleest."Verblijdtu(indenHeere!)teallentijde;wederomzegiku:
Verblijdtu".(Filippenzen4:4)"Verheugd,verheugd,weesblijindeHeer
enverheugd".Datstaatineenanderezangbundel.

Zacharia 10 : 8
8 Ik zal hen toesissen, en zal ze vergaderen, want Ik zal ze 

verlossen; en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk 
zij te voren vermenigvuldigd waren.

Boze tongen beweren dat de slang dat doet, toesissen, en dat zou
natuurlijkooknogkunnen,maardanzieikdeslanguiteraardweleven
alseentypevanChristus.Hetgeluidvaneenslangisgesis.Sissenishoor-
baarademvoortbrengen.Sommigenadementrouwensaltijdzo.Sissen
isduidelijkhoorbaar,demonstratiefhoorbaarademvoortbrengen.Adem
isgeest,namelijkleven.Ademis"ruach"of"pneuma",respectievelijkhet
HebreeuwseenhetGrieksewoordvoorgeestendusookvoorleven. Ik
zalhentoesissenbetekent : IkzalhenMijnGeestgeven.Dat isnietzo
vergezocht,wantdatstaateenbladzijdeverder, inZacharia 12 : 10.Hij
zalhendustoesissen.Omhetnogdichterbijtezoeken:Hetkomtuitdie
wijn.Hunhartzalzichverblijdenalsdewijn. (Zacharia10 :7),wantde
wijniseentypevandeGeest.DeHeerzalhendustoeblazen.Hijdeeddat
ook,wantopdedagvandeopstandingkwamHijbijZijndiscipeleninde
opperzaal.Hijbliesophen,Hijsistehentoe,enzei:"OntvangdeHeilige
Geest."(Johannes20:22)

De discipelen waren bij die gelegenheid vergaderd, verzameld in een
opperzaal. Mensen die verlost worden, worden verzameld. Men kwam
uit Egypte, werd verlost en vergaderd in de woestijn. Dus: "Ik zal hen
vergaderen,wantIkzalhenverlossen".Leteropdaternietstaat:"Ikheb
uvergaderd"en"Ikhebuverlost".Hetgaatomdetoekomst!Vanuitde
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dagenvannadeballingschapwordtgezegddatzealsnogverzameldzul-
lenworden.Datisdusnogsteedstoekomst.Zijzullenvermenigvuldigd,
groot,talrijkworden.Zijwarenveelenzullendatweerworden.Degenen
tot wie dat hier rechtstreeks gezegd werd in de dagen van Zacharia,
warenmaareenkleineminderheid.Zijwarenookeenbeeldvanhetover-
blijfsel,hebbenwealgezien inZacharia8 :6.Diezelfdeprofetiewordt
hier feitelijk herhaald. In plaats dat in Zacharia 10 : 8 wordt gesproken
overeenminderheid,overeenoverblijfsel,staaterdatHijhenweerzal
vermenigvuldigen. In de toekomstige terugverzameling zullen zij aan-
vankelijkookweinigzijn,maarjuistdanzullenzeveelgemaaktworden.

Zacharia 10 : 9
9 En Ik zal hen onder de volken zaaien, en zij zullen Mijner 

gedenken in verre plaatsen; en zij zullen leven met hun 
kinderen, en wederkeren.

Datzaaienheefterookmeetemakendatzeveelzullenworden.Zaaien
doet men opdat er oogst uit voort zou komen. De betekenis daarvan
isnietdat Israëlverstrooidzalworden,wantuithetverbandblijktdat
datnietzois. Israëlzalweliswaaronderdeheidenengebrachtworden,
Israëlietenzullengeplaatstwordeninheidenselanden,namelijkinverre
plaatsen,omdaargetuigentezijn,omdaarnamelijkhetMessiaanserijk
tevertegenwoordigen.Zijzijndeambassadeurs,deambtenarenvanhet
IsraëlitischeMessiaanseRijk.Wehebbenhetnudusoverde1000jaren.
Zezulleninderdaadwederkeren.

Zacharia 10 : 10
10 Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, en Ik zal ze 

vergaderen uit Assyrië; en Ik zal ze in het land van Gilead en 
Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen.

Datvergaderenslaatuiteraardopvers8;nietopheteindvanvers9.Vers
8 zegt: Ik zal hen verlossen, Ik zal hen vergaderen, Ik zal hen toesissen,
kortom: Ik zal hen Mijn Geest geven. Dat spreekt over het aanbreken
vanhetNieuweVerbond,wantdanwordtdeGeestgegeven,netals in
onzedagen.ZodrawijdoorgeloofgeplaatstwordenonderhetNieuwe
Verbond,ontvangenwijdieGeest.DatismetIsraëlnetzoindiedagen.
DeHeerzalhendustoesissen,vergaderenenverlossen,"wantIkzalze
wederbrengen uit Egypteland". (vers 10) Egypte wordt daarbij speciaal
genoemd,omdatEgypteookhetlandiswaarheenhetverstrooidzouwor-
denalvorensweerverzameldteworden.Datisinovereenstemmingmet

delaatsteverzenvanDeuteronomium28enookmetandereprofetieën,
metnameinHoséa.DaarwordttrouwensookAssurofAssyriëgenoemd
endatishierookzo.WaaromjuistEgypteenAssyriëgenoemdworden,is
vrijduidelijk.Vanhetjodendom,detweestammen,staatdathetuitein-
delijkverstrooidzalwordenenvooreendeelalthansteruggebrachtzal
wordennaarEgypte.DatzijndelaatsteverzenvanDeuteronomium28.
DatisletterlijkzovervuldronddeverwoestingvanJeruzaleminhetjaar
70,waarbijhetjodendomvoordelaatstemaalverstrooidwerd.Eigenlijk
bevindt men zich tot vandaag de dag nog in die verstrooiing, althans
grotendeels. Het was inderdaad voor een groot deel uitdrukkelijk een
terugkeernaarEgypte, indeeersteplaatsomdatdeBijbelhetaankon-
digdeenbovendienomdatdegeschiedenishetbevestigt.DatEgypteis
dandusofficieelheteindegeweestvanhetoude jodendom,hetoude
2-stammenrijk. Assyrië wordt genoemd omdat dat officieel het einde
wasvanhet10-stammenrijkvanIsraël,wanthet10-stammenrijkisweg-
gevoerdindeAssyrischeballingschap.Deuiteindelijketerugverzameling
vanIsraëlvindtdusplaatsvanuitEgypteenvanuitAssur,nietomdatdat
nuzo’ncorrectegeografischeaanduidingis,maarwelomdatEgypteen
Assurdeplaatsenwarenwaarheenhet2-stammenrijkenhet10-stam-
menrijkverstrooidwerden.

Gileadmaaktdeeluitvanhetbeloofde land. Libanon is ietsmoeilijker,
omdathetnogmaardevraagisinhoeverreLibanonbijPalestinaendus
bijhetbeloofde landhoort.Daaroverkun jevanmeningverschillen. In
hetverledenhoordeLibanonernamelijknietbij,maaruitdebeschrijving
diegegevenwordtvanhetuiteindelijkebeloofdeland,blijktdatheter
welbijhoort.OpLibanonkomikinhetvolgendehoofdstukterug,wantin
Zacharia11:1wordthetweergenoemd.Daarisderedenvanhetnoemen
vanLibanonwelduidelijkendaaromkomikerstrakswelopterug.Het
gaatnamelijknietzozeeromhetlandalswelwaarhetvoorstaat,wat
hetuitbeeldtopditmoment.

Zacharia 10 : 11
11 En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de 

golven in de zee slaan, en al de diepten der rivieren zullen 
verdrogen; ...

Er wordt dus nogal wat gedaan met betrekking tot water: de zee, de
golven,dedieptenderrivieren.Deredendaarvanisookwelduidelijk.In
Zacharia10 : 10wordtgesprokenovereenterugverzamelingvan Israël,
waarbijgezegdwordtdathetnietgenoegzalzijn,wantnadeterugver-
zamelingvanIsraëlzaltochnogeenoordeelmoetenplaatsvindenover
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devolkeren,namelijkoverdevolkerendieIsraëlaltijdbenauwd,verdrukt
hebben.Datbetrekkelijkkleinevolk Israël leeft temiddenvanheidense
volkerenenhetheefthetdusnogalbenauwd.OmIsraëlheenbevinden
zichnietandersdanvijanden.DeterugverzamelingvanIsraëlisdaarom
ooknietgenoeg.Hetzaluookduidelijkzijndatdeterugverzamelingvan
Israëluiteindelijkookplaatsvindtindeloopvande33jaren.Hetisdedag
des toorns. In diezelfde tijd hebben we nog van doen met ongelovige
volkeren,dieopdatmomentinderdaadindegroteverdrukkinglevenen
diegeoordeeldzullenworden.DeHeerzalhenterugbrengenmaarhet
zalnietgenoegwezen,wantHijzaldoordezeegaan.Dezeestaatdan
uiteraardvoordevolkeren.(Openbaring17:15)Datisdiezelfdevolkeren-
zeewaaruitbijvoorbeeldookdatbeestzaloprijzen.(Openbaring13:1)

DeHeerZelfzaldoordezeegaanendusdoordevolkerengaan.Alsde
Heerdoordezeegaat,looptHijergewoonoverheenenzorgtHijdathet
eenbeetjerustigerwordt.(Matthéüs8:26;Markus6:48,51)Diegebeur-
tenissenuithetlevenvandeHereJezus,waarbijHijdestormenzelfsde
zeestilt,duideniniedergevalophetfeitdatdeHeerdevolkerenaanZich
zalonderwerpen.Inbelangrijkemategebeurtdatnatuurlijkindetoeko-
mendebedeling,maar inzekerezinookzelfs inonzebedeling,althans
voorzoverdatnoodzakelijkisvoordegroei,deverkiezingendeopbouw
van de Gemeente. Dat Hij door de zee zal gaan en dus de volkeren zal
onderwerpen,komtovereenmetdealgemenestrekkingvanPsalm2.Die
begintmettezeggendatdevolkerentekeergaanzoalsdezeeën,maar
danstaaterdatdeHeerZelfZijnKoninggesteldheeftoverSion,deberg
Zijnerheiligheid.DatbetekentdatdeHeerZelfdevolkerenofeventueel
dezeeaanZichzalonderwerpen.Datstaathierdusook.Dezeebenauwt
normaalhet land. InNederlandwetenwijdatmaaral tegoed.Devol-
kerenbenauwendusIsraël,maarnuzaldeHeerdevolkerenoftewelde
zeeënbenauwen.Hijzaldegolvenindezeeneerslaan.zie zijlijn 30

Dataldedieptenderrivierenzullenverdrogen, is inprincipehetzelfde.
Dat betekent dat de wateren tot rust gebracht worden, want als ze er
helemaal niet meer zijn, zijn ze zeker rustig. Van een mens zegt men
ookdathijrustophetmomentdathijerhelemaalnietmeeris.Zokun
jedatvanwaterdusookzeggen.Deverwijzingisechtermeerspeciaal
naardeprofetieëninOpenbaring,waarstaatdatbijvoorbeeldeenheel
belangrijke rivier zal uitdrogen, namelijk de Eufraat. (Openbaring 16 : 12)
Dat hangt weer samen met de ternederwerping van Babel. De grote
rivier,deEufraat,zalopdrogenendelegersvandeopgangderzon,van
Babeldus,zullenoverdeEufraatnaarhetwestenkomen,naarhetsie-
raadland,maariniedergevalnaarPalestina.Hetgevolgzalzijndatdie
legersverslagenwordeninArmagéddon.(Openbaring16:16)Eenander

gevolgisdatookdestadwaardelegersvandaankomen,Babel,verwoest
zalworden.HetuitdrogenvandeEufraatkomttypologischovereenmet
deonderwerpingendaarmeezelfsmetdedefinitieveverwoestingvan
Babel.Hetverdrogenvandedieptenderrivierenisdusnietzovreemd.
Erisbovendieneenandererivierwaarvangezegdwordtdathijzaluit-
drogen.DeNijl,deriviervanEgypte,zaluitdrogenopdatEgypteonder-
worpenzouworden,opdatEgyptezelfhetlevenzouverliezen.(Jesaja19
:5)DeNijlbrengtvruchtbaarheidaanEgypteenzodradeNijluitdroogt,
wordtEgypteeenwoestijn.Datishetookalaardiggeworden,wantde
Nijlisalvooreenzeergrootdeeluitgedroogd.

EnigejarengeledenzochtendeEgyptenarensteunbijdeRussen,omdat
ze geld nodig hadden voor de bouw van de Assoean-dam. Ze moesten
persédiedamindeNijlhebbenomhetwatervandeNijlondercontrole
te krijgen. Anders liep het maar zo naar de Middellandse Zee. De Nijl
werdniethooggenoegmeer.Erkwamnietgenoegwatermeerin.Egypte
overstroomdenietmeer.Menhaddedamdusnodigomopdiewijzede
overstroming, de irrigatie van Egypte, kunstmatig te beïnvloeden. Dat
washetheleverhaal.Datisookeenbeetjeeensofgeworden,wantals
ikhetgoedbegrepenheb,blijktdatdieAssoean-damenhetstuwmeer
daarachterlangnietvolzittenenlangnietgenoegwateropleveren,want
derivierdeNijldroogtinderdaaduit.DaardoorwordtEgypteonderwor-
pen.Datspeeltallemaaleenbelangrijkerol,wantEgypteiseenvande
eerstevolkerendiegeoordeeldzalwordennadebekeringvanIsraëlzelf.

Zacharia 10 : 12
12 En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zul-

len zij wandelen, spreekt de HEERE.

Wiedie"hen"zijn,isnietzomoeilijk.JekuntzeggendathetIsraëlis,maar
je kunt ook zeggen dat het de heidenen zijn. Het kan namelijk allebei,
wanthetverhaalisdatalsdievolkerenonderworpenzijn,zenoguitlou-
tergelovigenbestaan.Diezullenongetwijfeldgesterktwordendoorde
HeerZelfenzulleninZijnNaamwandelen.Datgeldtdannietalleenvoor
Israël,maardatgeldtnetzogoedvoorwateroverisvandeEgyptenaren,
vandeAssyriërsofvandeBabyloniërs.

Zijlijn  30

 
De golven worden 

wat rustiger door er olie op 
te gooien. Dat komt door 
de werking van de olie die 
op het water drijft. Olie is 
dikker en dus rustiger dan 
water. Olie beweegt niet 
zo makkelijk. Het is wat 
taaier dan water. Als men 
olie op de golven gooit, 
dempt dat als het ware 
de golven. Zo worden de 
volkeren, de zeeën, onder-
worpen, namelijk door de 
olie. De olie is weer een 
beeld van de Geest. Daar 
ging het ook over, want de 
Heer zou hen toesissen en 
de Heer zou Zijn Geest uit-
storten. Het is ongetwijfeld 
ook de uitstorting van de 
Geest die tot gevolg heeft 
dat de zeeën, de golven van 
de zeeën althans, neergesla-
gen zullen worden.
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12.  Zacharia 11

Zacharia 11 : 1-16
1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cede-

ren vertere.
2 Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl 

die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van 
Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.

3 Er is een stem des gehuils der herderen, dewijl hun heer-
lijkheid verwoest is; een stem des gebruls der jonge leeu-
wen, dewijl de hoogmoed van de Jordaan verwoest is.

4 Alzo zegt de HEERE, mijn God: Weidt deze slachtschapen.
5 Welker bezitters hen doden, en houden het voor geen 

schuld; en een ieder dergenen, die ze verkopen, zegt: 
Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben! en nie-
mand van degenen, die ze weiden, verschoont ze.

6 Zekerlijk, Ik zal niet meer de inwoners dezes lands ver-
schonen, spreekt de HEERE; maar ziet, Ik zal de mensen 
overleveren, elk een in de hand zijns naasten, en in de 
hand zijns konings, en zij zullen dit land te morzel slaan, 
en Ik zal ze uit hun hand niet verlossen.

7 Dies heb ik deze slachtschapen geweid, dewijl zij ellen-
dige schapen zijn; en ik heb mij genomen twee stokken, 
den een heb ik genoemd LIEFELIJKHEID, en den anderen 
heb ik genoemd SAMENBINDERS; en ik heb die schapen 
geweid.

8 En ik heb drie herders in een maand afgesneden; want 
mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had 
hun ziel een walg van mij.

9 En ik zeide: Ik zal ulieden niet meer weiden; wat sterft, dat 
sterve, en wat afgesneden is, dat zij afgesneden, en dat de 
overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden.

10 En ik nam mijn stok LIEFELIJKHEID, en ik verbrak denzel-
ven, te niet doende mijn verbond, hetwelk ik met al deze 
volken gemaakt had.

11 Dus werd het te dien dage vernietigd, en alzo hebben 
de ellendigen onder de schapen, die op mij wachtten, 
bekend, dat het des HEEREN woord was.

12 Want ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in 
uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij 
hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen.

13 Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze henen voor den 
pottenbakker: een heerlijken prijs, dien ik waard geacht 

ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en 
wierp ze in het huis des HEEREN, voor den pottenbakker.

14 Toen verbrak ik mijn tweeden stok, SAMENBINDERS, te 
niet doende de broederschap tussen Juda en tussen Israël.

15 Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog eens dwazen 
herders gereedschap.

16 Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; dat 
gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; 
het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij 
niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het 
vlees van het vette zal hij eten, en derzelver klauwen zal 
hij verscheuren.

Dit is weer een profetie met een duidelijk negatieve strekking, waarin
de donkere kant van de toekomst van Israël wordt aangekondigd. Het
isde laatstekeerdatditgebeurt inZacharia,want indevolgendedrie
hoofdstukkenzijnweaangekomeninhetlaatstedeelvanhetboek,met
profetieënomtrentdewedergeboorte,debekering,hetherstelvanIsraël.
Inhetvorigehoofdstukwarenerdeaankondigingvanzegeningenaan
IsraëlendeaankondigingvanherstelvanIsraël,maardanstaaterin:

Zacharia 11 : 1
1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cede-

ren vertere.

Libanonisbekendvanwegezijncederenenhierwordtnietalleenmaar
Libanongenoemd,maarookzijncederen.

Zacharia 11 : 2
2 Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl 

die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van 
Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.

Anderenzeggendatdedennencypressenzoudenmoetenzijn. Inieder
gevalzijndedennendiegenoemdwordenwelfamilievandecederen.
Het is in zekere zin een zelfde categorie bomen, dus ik beschouw het
als synoniem met cederen. De vraag is waarom Libanon en Basan hier
ineensgenoemdworden.Hetzijnallebeigebiedendieaandenoordkant
aanIsraëlgrenzen.Erisgeenverbandmetandereprofetieënendusiser
geenletterlijke,maareenoverdrachtelijkeverklaring,diebijnaderinzien
tochnietzomoeilijkblijkttezijn.
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In Libanon groeiden cederen. Ze werden gebruikt voor het paleis van
David en Salomo. In ieder geval worden de cederen van de Libanon
genoemdinverbandmetdebouwvandetempel.Daaromzijnzebekend
enikhebdanookstelligdeindrukdathiernietzozeeroverLibanonof
Basan gesproken wordt of over bepaalde houtsoorten, maar dat hier
gesprokenwordtoverdetempelzelf.Danismeteenverklaardwaardie
deurenzijn,wantdepoortenvandetempelzijndeuren.(2Koningen18
: 16; Ezechiël 41 : 23; Handelingen 21 : 30). De tempel had deuren, want
diezatensomshelemaaldicht."Doeuwtempelopenofdoeuwdeuren
open,oLibanon".Diedeurenzullengemaaktzijnvanhetcederhoutvan
Libanon.Hetheetdus:"Doeuwdeurenopen,oLibanon",wantdedeuren
waren van Libanon. Daarmee is gezegd dat die deuren van cederhout
zijn.DiecederenwordeninverbandgebrachtmetLibanon,maarjekunt
zeookinverbandbrengenmetdiedeuren.Hetzelfdegeldtvoorde"den-
nen"uitZacharia11:2.Datisheteindvanhetverhaal,wantdaarnagaat
hethelehoofdstukverderoverdefunctievandeherdersmetbetrekking
totIsraël;goedeherdersenvalseherders.

De verklaarders komen dikwijls in problemen door vers 1 en 2 van dit
hoofdstuk,omdathetnergensbijpast.Hetisteweinigomerzelfstandig
ietsmee tebeginnen.Dan isdusdevraagbijwelkSchriftgedeeltehet
hoort. Hoort het soms bij het eind van Zacharia 10? Dat is een beetje
moeilijk,omdatZacharia10dantocheindigtmetdeverlossingvanIsraël
enwathebbenLibanon,decederenenhetvuurdaarmeetemaken?Dat
sluitnietgoedaan.ZehebbenhetnugezetindeaanhefvanZacharia11,
maarbijhoofdstuk11sluithetooknietgoedaanomdatinhoofdstuk11
helemaalnietoverdeheidenengesprokenwordt.Daarwordtuitsluitend
gesprokenover Israëlalskuddeonderde leidingvanbepaaldeherders.
Danisdusdevraagwatvers1en2moetenbijZacharia11?Hetantwoord
iseenvoudig.Hetbeeldtdetempeluit,wantdatisdeplaatsvanwaaruit
Israëlgeregeerdofgeleidzoumoetenworden.Herderszijn immersde
leidsliedenvanhetvolk.Israëlzougeleidmoetenwordenvanuitdetem-
pel.Hetverhaaldatvolgt,luidtdatergeenherderszijn.Zijdiezichvoor
herder uitgeven, blijken hun vak niet te verstaan en zijn dan dus geen
herders,netzominalsereentempelis.Daarmeewordtookhetverband
gelegdmetdeaardvandezebrief.Dezebriefwordtimmersgeschreven
indedagenvaneninverbandmetdebouwvandetweedetempel.Wat
inbedekte termen inZacharia11 : 1,2gezegdwordt, is feitelijkdatook
deze tempel vernietigd zal worden, zodat het volk zou zitten zonder
leidersenzonderherders,zondertempel.Daargaatdanderestvanhet
hoofdstukover.Ikvinddateenvrijlogischeverklaring.

Zacharia 11 : 3
3 Er is een stem des gehuils der herderen, dewijl hun heer-

lijkheid verwoest is; een stem des gebruls der jonge leeu-
wen, dewijl de hoogmoed van de Jordaan verwoest is.

Detempelwasverwoestenwatzoudeheerlijkheidzijnvandeherderen
vanIsraël?Detempeluiteraard.Datisdeplaatsvanwaaruitdeherders
zoudenmoetenwerken.Diezijnimmersdeleidsliedenvanhetvolk.We
komendaarlateropterug.Zewordenlaternamelijkindriecategorieën
genoemd.Deheerlijkheidvandezeherders,vandezeleidersvanIsraëlof
deheerlijkheidvandeoverstenderJoden,isuiteraarddetempel.Alshier
invers3staat"dewijlhunheerlijkheidverwoestis",danslaathetopde
tempeldieverwoestisendankomthetweerinovereenstemmingmet
deeerste tweeverzenvandithoofdstuk.Uzultzeggendatheterdan
wel ingewikkeld en moeilijk staat. Het is ook een beetje een moeilijke
profetieomdezedingentevertellenaanhendiejuistgetuigezijnvande
herbouwvandetempel,debouwvandetweedetempelindedagenvan
EzraenNehémia.Omaanhentevertellendatdiezelfdetempelverwoest
zalworden,istochweleenbeetjewrang.Bovendienishetzodatdever-
woestingvandetempeldieaangekondigdwordt,ookweldegelijkdeel
uitmaakt van de verborgenheid, zodat we mogen verwachten dat het
nietinalteklaretaalnaarvorengebrachtzalworden.Datgeldteigenlijk
zelfsvoorhethelehoofdstuk.

Dit vers is een parallellisme. De stem des gehuils der herderen komt
overeenmetdestemdesgebrulsderjongeleeuwen.Hetmerkwaardige
daarvanisdatgehuilengebruluiteraardwelovereenkomen,maarher-
derenenjongeleeuwenkomennietovereen,ofwel?Alshetgoedisniet,
maarhetkomtwelovereen.Hetisnamelijknietgoed.Deherdersbleken
geenechteherderstezijn.Hetwarengeengoede,maarkwadeherders.
Zijwarennamelijkalsjongeleeuwen.Dieverscheurendeschapen.Wat
doendusdezeherders?Zijverscheurendeschapenendatstaaterook.
Invers4staatnamelijkdatzijslachtschapenhoeden.Zeverkopen,ver-
kwanselenofetendeschapen,wantdaargaatheteigenlijkom.Dat is
watdejongeleeuwenookdoen.Alswedelijndoortrekkenisdehoog-
moedvandeJordaandusweerdetempel.Watisdehoogmoedvande
Jordaan? De Jordaan kan moeilijk hoogmoedig zijn. Het is maar een
riviertje.DatzithemerongetwijfeldindatdeJordaanuitbeeldtwatook
deNijluitbeeldtvoorEgypte.DeNijlvanEgyptegeeftdevruchtbaarheid
aanEgypte,terwijldeJordaandevruchtbaarheidvanPalestinauitbeeldt.
HeteigenaardigeisdanbovendiendatdeNijlendeJordaanfeitelijkin
tegengestelde richting stromen. De Jordaan komt uit het noorden en
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stroomtnaarhetzuidenendeNijlstroomtvanuithetzuidennaarhet
noorden. Jarenlang zocht men naar de bronnen van de Nijl. Men wist
niet waar hij vandaan kwam. Dat klopt ook, want hij komt feitelijk uit
dedood.Hijkomtnamelijkuithetzuiden,uitdevernederingenuitde
dood,dusweetmennietwaarhijvandaankwam.DebronnenvandeNijl
heeftmenooknietwerkelijkgevonden.Hetzijnallemaalkleineriviertjes
diesamenkomen,zodatdebronvandeNijltochnietisaantewijzen.De
bronvandeJordaanisdaarentegenwelaantewijzen.

De naam van de Jordaan betekent dat hij van boven naar beneden
stroomt. Jordaan is afgeleid van "jarad" en "jarad" is hetzelfde als de
naam Jered, de zesde van Adam. Jarad = Jered = afdalen, nederdalen,
naarbenedenkomen.DenaamJeredwordtdanookvertaaldmet"Ikzal
afdalen".DeJordaanisdus inderdaadeenrivierdiestroomtvanboven
naarbenedenenvanhetnoordennaarhetzuiden.DeJordaanisdeuit-
beeldingvanhetlevendatGodgeeft.Debedoelingisdatmendoorde
Jordaan trekteneraandeandereoeverweeruitkomt.Het isduswel
degelijkeenbeeldvan leven.Het trekkendoorde Jordaan iseenbeeld
van wedergeboorte en de essentie van wedergeboorte is niet dat het
oude sterft, maar dat het nieuwe tot stand komt.Wedergeboorte, het
begripzoalshetvoorkomtinJohannes3:3,7,betekentookletterlijkeen
vanbovengeborenworden.Hetduidtlevenaandatvanbovenafkomt.
DatisookdeJordaan.DeJordaanstaatdusvoorallezegeningen,dienu
eenmaalvanbovenkomen,envoorhetWoordvanGod,waterdus,dat
uit de hemel nederdaalt. HetWoord is vlees geworden en heeft onder
ons gewoond. (Johannes 1 : 14) Daar heb je nog zo’n toepassing. Het
waterkomtvanbovennaarbeneden,precieszoalsdattrouwensookhet
gevalismetderegen.Hetisallemaalhetzelfdebeeld.

Dehoogmoedvande Jordaanspreektduseigenlijkoverdehoogmoed
vandiegenendievanbovenafhetlevenzoudenmoetengeven,latenwe
zeggenaandekudde.DehoogmoedvandeJordaanspreektdusoverde
hoogmoedvandeleidersvanIsraël,diehetWoordzoudenmoetenbedie-
nen.ZezijnalshetwaredienstknechtenvanGodofdoorGodgezonden
aanhetvolkofhetzijnherders,doorGodaanhetvolkgegevenopdatze
het volk zouden leiden. Hun betekenis komt daarmee overeen met die
vandeJordaan.Hetkomtvanboven;Godgeefthetenhetgeeft leven.
DehoogmoedvandeJordaanisechterverwoest,wantdehoogmoedvan
dezegeestelijkeleidersofvandeleidersvanIsraëlinhetalgemeen,was
uiteraarddetempel.Hierwordtdusinbedektetermen,maarmeerdere
malen,gezegddatdezetempelweldegelijkweerverwoestzalworden.

Zacharia 11 : 4
4 Alzo zegt de HEERE, mijn God: Weidt deze slachtschapen.

Erstaatniet"schapen",maar"slachtschapen".Denadruk ligtnieteens
opschapen,want ikmeendathetwoord"schaap"nieteensgenoemd
wordt, maar dat het gaat om wat voor de slacht bestemd is. Het zijn
slachtschapen. Normaal is dat schapen niet voor de slacht gehouden
worden,maarvoordewol.Zewordengehoudenvanwegewatzeopbren-
gen, maar niet voor de slacht. Dat betekent dat ze niet op de normale
wijzegebruiktworden,datzenietgevoedwordenopdatzevruchtzou-
den dragen, opdat ze wat voort zouden brengen. Ze worden gewoon
gegeten.Daaromwordendeherdersookvergelekenmetjongeleeuwen.
Deherdersetennamelijkdeschapen.

Zacharia 11 : 5
5 Welker bezitters hen doden, en houden het voor geen 

schuld; en een ieder dergenen, die ze verkopen, zegt: 
Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben! en nie-
mand van degenen, die ze weiden, verschoont ze.

Hun bezitters doden hen en ze vinden dat nog niet eens verkeerd. Ze
houdenhetvoorgeenschuld.Zevindenhetheelgewoondatzedatdoen,
maarzehebbenhetrechtnietomdattedoen,alwashetalleenmaar
omdathethunschapennieteenszijn.Zezijnweldeherders,maarniet
deEigenaar.Datisprecieshetzelfdeverhaalalsindatanderebeeld,niet
van de kudde, maar van de wijngaard. (Matthéüs 21 : 33) De wijngaard
wasvaneenheer.Hijhadzijnpersoneelindewijngaard.Diewijngaard
moestzijnvruchtopbrengen.Alsdeheerdievruchtenechterwildeheb-
ben,bleekhijdieniettekrijgen,wanthetpersoneelzelfleefdeervan.Zo
gingdat.Precieshetzelfdealsdaargebeurde,gebeurthierook.Deheer
vandewijngaardzondophetlaatstzijnzoonendiewerdgedood.Hier
wordtdegoedeHerdergezondenenDiewordtuiteraardookgedooden
verkocht voor dertig zilverlingen. Dat hele verhaal staat hier. zie zijlijn 31
Erstaat"bezitters",maarjekuntookzeggen"verkopers"of"kopers".Het
zijn namelijk degenen die optreden als eigenaren, ongeacht of ze het
werkelijkzijnofniet.Jekuntmakkelijkrijkwordenalsjeandermansspul-
len verkoopt. Dat is wat er gebeurt. Hier wordt dus gesproken over de
leidsliedenvanIsraël,dieinderdaadrijkwordendoorhetvolkfeitelijkuit
tebuiten,maarheniniedergevalniethoeden.Bezitterszijnduseigenlijk
kopers.Hetwoord"bezitters"betekentnamelijkniet"degenendiebezit
hebben",maar"degenendiebezitverwerven".Hetzijnblijkbaarkopers,

Zijlijn  31

Deze woorden wor-
den tot Zacharia gezegd. 
Die wordt verondersteld dit 
werk van de herder gedaan 
te hebben. Of daarbij sprake 
was van een echte kudde 
die hij hoedde, op symboli-
sche wijze, of dat hij optrad 
als leider van het volk, 
weten wij niet. In elk geval 
is duidelijk dat de positie 
die Zacharia dan inneemt, 
de positie is van de Heer 
Zelf. Zacharia neemt name-
lijk de positie in van de 
goede Herder en de woor-
den die hij spreekt en de 
dingen die hij doet, zijn de 
woorden die de Here Jezus 
sprak en de dingen die de 
Here Jezus deed.
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wantdaarnawordtgesprokenoverdegenendiezeverkopen.Zehebben
deschapenvooreengoedeprijsaaneenanderverkocht,uiteraardopdat
nietdeschapenzoudeneten,maaropdatzijzelfzoudeneten.Datiseen
variantopdeoudereprofetieëndiezeggendatdeherdersnietdekudde,
maarzichzelfweiden. (Ezechiël34 :2)Zezorgennietdatdekuddeeet,
maardatzezelfteetenhebben.

Zezeggen:"GeprezenzijdeHeer,datikrijkgewordenben."Datisnatuur-
lijk een misverstand, want dat heeft de Heer niet gedaan. Dat hebben
ze zelf gedaan en op oneerlijke wijze. Daar gaat het om. Niemand van
degenendiedekuddeweidt,maaktzichookbezorgdoverdekudde.Het
gaatnietoverdekudde.Zijdenkenkennelijkalleenineenopbrengstvoor
zichzelfinplaatsvandatzebegaanzijnmethetlotvandekudde.Datis
altijdhetgroteprobleemals jemensenhebtdie leidingmoetengeven
aananderen.Alszijnamelijknietbegaanzijnmethet lotvandegenen
aan wie zij leiding moeten geven, zal er van die leiding ook inderdaad
niksterechtkomenenvalteropdenduurhelemaalniksmeerteleiden.
AlsjealsherdernietbegaanbentmethetlotvandeGemeente,vande
gelovigendus,zijnerophetlaatstgeengelovigenmeer.Dezegedachte
wordtinhetN.T.inverbandmetdeverwerpingvandeMessiasnaarvoren
gebracht.Daarstaatnamelijkdateroverlegdwordtdatalszezichniet
ontdoenvanJezusvanNazareth,HijongetwijfelddeJodenvoorZichzal
winnen.DatzouongetwijfeldheteindzijnvanhetJudaïsme,deJoodse
godsdienst,endaaromheteindevandeJoodsecultuurenvandeJoodse
natie.Dieredeneringisnatuurlijkvolkomenjuist.Zoishetook,maarhet
puntisdatzijzelf,alsHogeRaad,alsSanhedrin,hetvolkmisleiddenen
juistdaardoorwerdenigejarenlaterdeJoodsenatietotaalverwoest.Een
Sanhedrin,eenJoodseHogeRaadbestaatalingeeneeuwenmeer.Datis
degedachte.Hetvolkwerdinderdaadafgesnedenofuitgeroeid.

Johannes 11 : 47, 48
47 De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden den 

raad, en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze Mens 
doet vele tekenen.

48 Indien wij Hem alzo laten geworden, zij zullen allen in 
Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en wegne-
men beide onze plaats en volk.

HetwarenFarizeïscheoverpriesters.Hetwarengeentweegroepenmen-
sen,maaréén.De"raad"isdeHogeRaad,hetSanhedrindus."Onzeplaats
enonsvolk"isdepositie,deplaatsvandeHogeRaadendepositievan
hetJoodsevolkalszodanig.NunamhetJoodsevolkonderleidingvande

HogeRaadnogeenaparteplaatsinbinnenhetRomeinserijk,maarals
datvolknietlangernaardeHogeRaadofnaarhetSanhedrinzouluiste-
renmaarJezusvanNazarethzouvolgen,betekendedatdatdeRomeinen
zoudenzeggendatzemetdieHogeRaadnietsmeertemakenhadden.
Diezoudendantochgeenmachtmeerhebben.DieHogeRaadbestond
bijdegratievandeRomeinen,omdatzemachtoverhetvolkhadden.Zo
kondendeRomeinenviadeHogeRaadmachtuitoefenenoverhetvolk.
Alshetvolkniet luisterdenaardeHogeRaad,haddendeRomeinende
Hoge Raad ook niet nodig, zodat zowel het volk als de Hoge Raad zou
verdwijnen.Dathaddenzegoedgezien.Hetisalleenweleenzeerpoli-
tiekgetinteredenering,waarbijhethelemaalnietgaatomdewaarheid,
maaralleenomdehandhavingvandeeigenmachtspositie.

InZacharia11wordtvandeherdersgezegddatzijdekudde,deschapen
nietverschonen.Datwilzeggendatzenietnaardieschapenomkijken.
Het een en ander hangt trouwens samen met andere profetieën die
aleerdergewestzijn,namelijk in Jeremia.Hetzalblijkendatwe indit
hoofdstuknogweleensvakeraanJeremiazullendenken.

Jeremia 50 : 6, 7
6 Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden 

hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij 
gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering.

7 Allen, die hen vonden, aten hen op, en hun wederpartij-
ders zeiden: Wij zullen geen schuld hebben; daarom dat 
zij gezondigd hebben tegen den HEERE, in de woning  der 
gerechtigheid, ja, tegen den HEERE, de Verwachting hun-
ner vaderen.

De "legering van de schapen" is uiteraard hun schaapskooi, de plaats
waar zij thuishoren. De herders leidden hen echter niet en daarom
dwaalden zij als schapen, zoals het ook bij andere gelegenheid staat.
(Jesaja53:6;1Petrus2:25)Hetwarendusslachtschapen.InZacharia11
:5stond:"Welkerbezittershendoden,enhoudenhetvoorgeenschuld".
Datkomthiermeeovereen.MenzegtdusdeJodengerustwattekunnen
aandoen, omdat ze toch gezondigd hebben tegen de Heer. Ze hebben
hetoverzichzelfaangeroepen.Datlaatstemagdanwaarzijn,maardat
geeftanderennogniethetrechtomhetoordeeldatdeHeeroverhen
zal brengen, zelf op zich te nemen. Daar komt bovendien bij dat deze
gedachteuitJeremia50nietalleeninverbandwordtgebrachtmetonze
dagen, maar ook met Israël zelf, dat feitelijk werd uitgebuit door haar
eigenleidslieden.
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Zacharia 11 : 6
 Zekerlijk, Ik zal niet meer de inwoners dezes lands ver-

schonen, spreekt de HEERE; maar ziet, Ik zal de mensen 
overleveren, elk een in de hand zijns naasten, en in de 
hand zijns konings, en zij zullen dit land te morzel slaan, 
en Ik zal ze uit hun hand niet verlossen.

DitbetekentdusdatdeHeerdithelevolk,dezedwalendeschapen,zal
loslaten.Heteersteisdatwegelezenhebbendatdeheidenennietzor-
genvoorIsraël.HettweedeisdatdeherdersvanIsraëlzelfnietzorgen
voor Israël. Het hoogtepunt komt in dit vers als de Heer Zelf zegt dat
HijnietlangervoorIsraëlzalzorgen,omdathethelevolkisafgeweken.
OverdekuddealsgeheelwordtechtergezegddatdeHeerdeinwoners
dezes lands niet meer zal verschonen. In vers 5 stond dat niemand ze
verschoont.Dieherdersverschonenzeniet.Dieherdersgevennietom
de schapen, maar de Heer zegt in vers 6 dat Hij het ook niet doet. Als
ergeenleiderszijnbovenhetvolk,danbetekenthetdathetvolkzelfof
deledenvanhetvolktenprooizijnaandemedeledenvanhetvolk,hun
volksgenoten.Datzijnhunnaasten.Datwilzeggendaterdanhelemaal
geenleidingmeeris.

"... Ikzaldemensenoverleveren,elkeenindehandzijnsnaasten,enin
de hand zijns konings, ..." De nadruk ligt op "zijns". Het is de hand van
zijneigenkoning,namelijkdekoningdiemenzelfgekozenheeft.Anders
zou het de hand mijns konings moeten zijn. Hier staat "de hand zijns
konings".Hetvolkwordtovergegevenindehandzijnskonings.Menkiest
namelijk zelf koningen. Het volk Israël sloot verbonden met heidense
volkerenomzichtestellenonderdeleidingvandiekoningen,opdatdie
henzoudenleiden.Datisdebekendevormvanafgoderij,wantdatishet
danindepraktijkdiezovaakindeSchriftgenoemdwordt.Zezullenzich-
zelfeenkoningkiezen.Noemereenséén.Zijzeiden:"Wijwillennietdat
Dezeoveronskoningzij",enmenverkooseenander,namelijkBarábbas.
(Lukas19:14,27;23:18;Johannes18:39,40)"DeVorstdeslevenshebt
gijgedood,maardegenedieeenmoordenaarwas,hebtgijvrijgelaten".
(Handelingen3:14,15)DatzegtPetrustothetJoodsevolk.Zewildendeze
Koningniet;zekozeneenanderekoning.MenwenstenietdeHereJezus,
maardeanderekoningderJoden,namelijkHerodes.Zekozennietvoor
deKoningdiedeHeerZelfhadgegeven,maarzekozenvooreenkoning
diezezelfhaddengekozen.ErstaathierdanookdatdeHeerhendaarin
zalovergeven.DeHeerzalhenovergevenindehandzijnskonings.Dat
blijktook,wantwekrijgendat laternogeenkeer.Diehelesituatievan
HerodesenBarábbasinhetverleden,herhaaltzichindetoekomst.Dan

zalIsraëlindeeersteplaatszelfeenvorsthebben,diewijkennenalsde
antichrist,danweldevalseprofeet.(1Johannes2:18,22;4:3;2Johannes
:7;Openbaring13,Openbaring19 :20;20 : 10)Hetalternatief isdatzij
zichonderwerpenaaneenanderekoning,namelijkdekoningvanBabel.
Deeigen leidervan Israëlzalhetvolkonderwerpenaandekoningvan
Babel.

"... En zij zullen dit land te morzel slaan, en Ik zal ze uit hun hand niet
verlossen." Zij zullen dit land vermorzelen. Het zal verpletterd worden.
Menwordtnietalleendoorzijnvolksgenotenzelfvernietigd,maarook
doordekoningdiemenzelfgekozenheeft.DeHeerzegtdatHijhenuit
hunhandnietzalverlossen.

Zacharia 11 : 7 
7 Dies heb ik deze slachtschapen geweid, dewijl zij ellen-

dige schapen zijn; en ik heb mij genomen twee stokken, 
den een heb ik genoemd LIEFELIJKHEID, en den anderen 
heb ik genoemd SAMENBINDERS; en ik heb die schapen 
geweid.

"Dies" betekent "daarom" en "dewijl" betekent "omdat". In vers 6 zegt
deHeerdatHijhennietmeerzalverschonen.DatbetekentdusdatHij
nietnaardieschapenzalomkijken.Tochstaatvers7erook.Het iswel
mooivertaaldmet"ellendig",maarhetwoordbetekent"arm".Menkomt
tekort.Hetzijnarmeschapen.Datishetvolk.Dezeellendige,dezearme
schapen, zijn de aanduiding van het gelovig overblijfsel van Israël. Dat
watarmis,steedswanneerditwoordgebruiktwordt,isdeaanduiding
van degenen die niet veel hebben, maar wel rijk zijn in het geloof. De
termontleen iknuvoorhetgemakevenaan2Korinthe (2Korinthe8 :
2, 7-9) of aan Jakobus, want daar komt het ook voor. (Jakobus 2 : 5) Ze
zijnarm,maar rijk inhetgeloof.Hetzijnarmeschapen,eenbeeldvan
het gelovig overblijfsel van Israël. Er staat dat dat de reden is geweest
waarom de Heer toch de kudde geweid heeft, namelijk vanwege deze
ellendigeschapen,vanwegedieenkelegelovigendieinhetmiddenvan
hetvolkverkeerden.

De herder heeft een stok. Een stok is een staf of een staf is een stok.
Dezestokkenkregennamen.Devertalershebbendenameninderdaad
vertaald.Datisterecht,wanthetgaatuiteraardomdebetekenisvandie
namen.Inplaatsvandenaamzelfgeeftmenonsmeteendebetekenis.
"Liefelijkheid" is ongeveer correct vertaald, maar het is niet precies te
vertalen.Hetspreektnetzogoedoverbarmhartigheid,goedertierenheid
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endatsoortdingenmeer."Samenbinders"zijnbanden.Hetspreektover
eenheid.Dezestokkenbeeldennamelijkdefunctievandeherderuit.Aan
destafherkentmendeherderenaandesoortstafherkentmendesoort
herder.Dezetweestokkenoftweestavenzijnnamelijkaandeenekant
eenuitbeeldingvanhetfeitdatdeherderdeschapenverschoont,naar
deschapenomziet,henbarmhartigis.Datisdieliefelijkheid.Deandere
stok, samenbinders, spreekt erover dat de herder ook inderdaad zorgt
voordeeenheidvandekudde.Hijbewaarthenbijelkaar.Hijmaakthen
toteenheid.Hijbindthensamen.Dezelfdeterminologieistegebruiken
voorwatChristusnudoetvoordeGemeente.OokdiebindtHijsamen,
alleennietdegemeentediemensenoprichten,maardeGemeentedie
HijZelfbouwt,uiteraard.DiebindtHijsamen.Datwordtindezestokken
uitgebeeld.

Hetverseindigtzoalshetbegint.DeHeerheeftdieschapengeweid,via
liefelijkheidenbindersalsbandenwaardoordeschapentotéénkudde
gemaaktwerden.HetspreektoverhetwerkvanZacharia,wantZacharia
zegthet,maardezewoordenliggenwelindemondvandeHeer.Hijis
dusDegenediehierfeitelijkalsdegoedeHerderoptreedt.

Zacharia 11 : 8
8 En ik heb drie herders in een maand afgesneden; want 

mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had 
hun ziel een walg van mij.

Eigenlijk zijn het de drie herders. Er waren ooit drie herders over Israël
diedoordeHeeruitdatambtgezetzijn.Daarbestaatwatverschilvan
meningover,maartochmaghethelemaalnietmoeilijkzijn.Demeest
voorkomende gedachte is trouwens dat deze drie herders niet indivi-
duele herders zijn, maar categorieën, groepen. Het zijn groepen van
herdersenmeestalnoemtmendandedrieJoodsesekten,diebestonden
indedagenvandekomstvandegoedeHerder,indedagenvandeHere
Jezus,zoalsdaarzijn:defarizeeën,desadduceeënendeHerodianen.Dat
isdemeestgebruikelijkeverklaring,maarookdeminstverdedigde.Men
noemthemaltijdwel,maarmentoontnietaanwaaromhetzois.Het
iseenaardigegissingenhetkomtwelaardiguit,maarhetisnogmaar
devraagofhet inderdaadterecht is. Ikgeloofdatniet. Ikgeloofdat je
vanfarizeeënensaduceeënnietkuntzeggendathetherderswaren.Het
waren trouwens ook geen leidslieden. Het waren Joodse sekten. Zoals
christenenvandaagdedagbijdeeenofanderekerkhoren,zowasdatbij
deJodenook.Zijbehoordentotdelinker-ofderechtervleugelofhetmid-
den,maardaarmeewarenzenoggeenherders.Daarmeehebjealleen

deverdelingvandeschapenindriebelangrijkegroepengenoemd:fari-
zeeën,saduceeënenHerodianen.Anderendoenhetandersennoemen
farizeeën,saduceeënenessenen.Alsjezeallemaalbijelkaaropteltheb
jeerdanalvier.DanhebjedeZeloten.Danhebjeeralvijf,duswatmoet
jedanmetdiedrie?Hetwordtdus tochwatmoeilijkomdat tehand-
haven.Bovendienwarendatgeenherders.Hetwareneigenlijkschapen,
groepenschapen.

Bovendienstaaterniet:"Ikhebdrieherdersinéénmaandafgesneden",
maar:"Ikhebdédrieherdersafgesneden".Devraagzoudangesteldkun-
nenwordenwelkedrieherdersdatzijn.Welkedriesoortenvanherders
zoudenwijkunnennoemenvanuitdeSchrift?Danishethelemaalniet
moeilijk,wantlaatikdezaakdaneensomdraaien.Alswesprekenover
degoedeHerder,danhebbenwehetoverChristus.WatisChristus?Uit
welkenhoofde,uitwelkeambten,opgrondwaarvanisHijdeHerdervan
Israël?Hoewordtdatandersgenoemd?Hetwoord"herder"wordtname-
lijk inderdaad overdrachtelijk gebruikt. Die Israëlieten waren natuurlijk
geenschapenmetveelwol.Hetwarenmensen,dusdatiseenoverdrach-
telijketerm.Watisdandewerkelijketermvoordefunctievandeherder?
Daarzijnerdrievan:koning,priesterenprofeet.Wijsprekenoverdedrie
ambtenvanChristus,maarChristus isdieHerder.Diedrieambtenvan
ChristuszijndievanKoning,PriesterenProfeet.Hetlijdtgeentwijfeldat
ditinderdaaddeleidinggevendefigurenwareninIsraël:dekoningen,de
priestersendeprofeten.Zijwarendeherders.Zewordenookallemaalzo
aangeduid.ErzijnSchriftplaatsentevindenwaarindekoningdeherder
genoemd wordt (Ezechiël 37 : 24), waarin de priester herder genoemd
wordtenwaarindeprofeetherdergenoemdwordt.GodleiddeIsraëlvia
koningenofviaprofetenaanwieHijZijnwoordgafopdatzijdatzouden
spreken, of via de priesters die eveneens het woord van God zouden
brengenenbovendienooktoelichten,illustrerenenuitleggen.Datishet.
Hetzijndrieambten,namelijkdievankoning,priesterenprofeet.

"Enikhebdrieherdersineenmaandafgesneden".Wanneerwerdenhet
koningschap,hetpriesterschapenhetprofeetschapafgesneden?Toende
HereJezusZelfwerdafgesneden.HijwasdeHerder.HijwasdeKoning,
dePriesterendeProfeetenvanHemstaatdatHijafgesnedenwerd.Dat
staatnietzoinonzevertaling,wantdaarinstaatdatHijuitgeroeidwerd,
maarindeEngelsevertalingstaathetdanweerwel:"Messiahshallbe
cutoff".(Daniël9:26)DeMessiaszouafgesnedenworden.DeHeerzou
bovendienvervolgenseenafgesnedenzaakdoenopdeaarde.(Romeinen
9 : 28) In de eerste komst van Christus werd de hele geschiedenis van
Israëlafgesneden,inclusiefdiedrieherders.Diedrieherderszijndusgeen
valseherders,maarhetgaatomdegoedeHerder,namelijkChristusZelf.
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HierwordtdusnietgesprokenoververlossingvanIsraël,zoalsmendik-
wijlsdenkt,namelijkdatervalseherderswordenweggedaan.Hierwordt
erovergesprokendatdeHeerZichzelfvanIsraëlterugtrok.Datstondin
devorigeverzenendatstaatindevolgendeverzen.Hetafsnijdenvande
drieherdersgebeurdedustoendeHeerZelfwerdafgesneden.Hijsneed
het af, omdat Hij over hen verdrietig was geworden. Ik denk dat "hen"
opdeschapenslaat,maarhetkannetzogoedslaanopdeherders.Dat
maakt niet uit, want het betekent dat het werk dat de Heer deed ten
behoeve van Israël, Hem tot dit verdriet bracht. Dat lijkt me duidelijk,
wantdatverdrietvandeHeeromdeongehoorzaamheidvandeschapen,
vandekudde,wordtookmeerderemaleninhetN.T.uitgedrukt.

Danzijnweterechtgekomenbij"éénmaand".Erisindehelegeschiedenis
vanIsraëlnietietstevindendatovereenkomtmeteenletterlijkemaand,
dusishetongetwijfelddeaanduidingvaneenperiode.Hetiseenbetrek-
kelijkkorteperiode;betrekkelijklangvergelekenmetdagen,wanthetis
niet één dag, maar één maand en het is een betrekkelijk korte periode
in verband met jaren, dus zal het ongetwijfeld een tamelijk korte tijd
geweestzijndiemetdiemaandwordtaangeduid.Daarnakun jealtijd
vragenwaaromdanéénmaand.Datiszo,omdathetietstemakenheeft
metdemaan.Demaanheeftnamelijkookdietijdelijkeverschijning.Hij
komtenhijverdwijntweer.Ikbedoelnietdathijop-enondergaat,maar
datjeeerstnieuwemaankrijgt,dandemaansikkel,daneerstekwartier
en dan de volle maan en dan het laatste kwartier en dan verdwijnt hij
helemaal. IniedergevalwordtuitdeSchriftduidelijkdateenzo’ncom-
pletecyclusvandemaanookdeuitbeeldingisvandegeheleeerstekomst
vanChristus.Hijverscheen,werdgroot,maarverdweenookweer.Hetwas
vanvoorbijgaandeaard,waarbijdemaanzondermeerdeuitbeelding is
vandeheerlijkheidGodswanneerdieopaardegeopenbaardwordt.Zoals
het licht van de maan feitelijk de weerkaatsing is van het licht van de
zon,zoisookdeHereJezusZelfdeuitstraling,afstraling,vandeheerlijk-
heidvanGodZelf,zoalshetstaatinHebreeën1:3.Datkomtdusaardig
overeen. Er staat "maand", maar het komt overeen met "maan". Dat is
zelfsinhetNederlandsofficieeleigenlijknoghetzelfdewoord.Ineenzo’n
periode,ongetwijfelddeeerstekomstvanChristus,werdditkoningschap,
priesterschapenprofeetschapafgesneden.Sindsdieniserookinderdaad
geenkoningmeerengeenpriesterengeenprofeet.

Hoséa 3 : 4
4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, 

zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zon-
der opgericht beeld, en zonder efod en terafim.

Ze zullen net zo goed ook zonder priester en zonder profeet zijn. Het
spreekt namelijk over onze dagen, waarin Israël alleen is, zonder man
of zonder koning, zonder vorst, zonder offer, maar ook zonder priester
enzonderprofeet.Diedrieherderszijndusinderdaadinéénmaand,in
eenkorteperiode,indeeerstekomstvanChristusnamelijk,afgesneden.
Datdatzoiswordtookbevestigdinhetvolgende,wantdaaringaathet
inderdaadomdeheleperiodevandeeerstekomstvanChristus,dieuit-
liepopZijnverwerping.Vandaardatookdithoofdstukweereindigtmet
deaankondigingvaneenoordeeldatoverIsraëlzoukomen.

"Wantmijnzielwasoverhenverdrietiggeworden,enookhadhunziel
eenwalgvanmij."Ditbetekentiniedergevaldateeneindgemaaktwerd
aandezefunctie,dezewerkingvandeherders.Erstaatwel:"Mijnzielwas
overhenverdrietiggeworden",maarletterlijkstaater:"Mijnzielwasover
hen verkort geworden". Men verklaart het dan door te zeggen dat dit
verkortwordenwilzeggen:ontmoedigdworden,dehoopopgeven.Dat
isookeenverkortworden.Hetisdannietlankmoedig,maarkortmoedig.
"Mijnzielwasverkortgeworden".Menvertaalthetdanmet"verdrietig
geworden".Indepraktijkkomthetdaarnatuurlijkopneer.Hetbetekent
echternetzogoeddataandeeerstekomstvanChristuseeneindkwam.
Mijnzielhadeenwalgvanhenenzijhaddenookeenwalg,eenafkeer,
vanMij,staater.DitheleSchriftgedeeltezegtfeitelijk:"Haddenzemaar
naarMijgeluisterd".Zehebbenechternietgewild.Zehebbeneeneigen
wegwillengaanendusheeftdeHeerZichvanhen terggetrokken.Hij
heefthenovergegeven.Datstaatdanookvervolgensin:

Zacharia 11 : 9
9 En ik zeide: Ik zal ulieden niet meer weiden; wat sterft, dat 

sterve, en wat afgesneden is, dat zij afgesneden, en dat de 
overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden.

Daarnabeginnenzeelkaardusopteeten.Dathebbenwealevengezegd.
Men wordt gegeten door zijn naasten. Ook in het Nieuwe Testament
wordtgewaarschuwd.

Galaten 5 : 15
15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van 

elkander niet verteerd wordt.

Gelovigenvanvandaagdoendatnamelijknogsteeds.Zehebbensoms
nogdeneigingomelkaaropteeten.Hiernatuurlijkniet,maarhetstaat
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hierwel.Ookdezedingenwordentrouwensbijgelegenheidaangehaald
inandereSchriftplaatsen.HeteerstzouikmoetenverwijzennaarJesaja
48,waarwegelijksoortigewoordenvindenalsinPsalm8.

Jesaja 48 : 18, 19
18 Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! zo zou uw 

vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als 
de golven der zee.

19 Ook zou uw zaad geweest zijn als het zand, en die uit 
uw ingewanden voortkomen als deszelfs steentjes; wiens 
naam niet zou worden afgehouwen, noch verdelgd van 
voor Mijn aangezicht.

Uwvredeenuwgerechtigheidzoudendus inelkgevalgrootzijn.Hier
wordtduswaterweerinpositievezingebruikt.Hetbetekentnamelijkdat
alsIsraëlgehoordhadnaarhetwoordvanGod,zetotkoningengemaakt
zoudenzijnendanzouhunheerschappijgevestigdzijnoverallevolke-
ren.Zostaatheterdusook.UwvredeisdusdevredevanIsraël.

Hierheb jenuzo’naardigvoorbeeldvanzo’nveronderstelling.Watnu
als,...alsIsraëlnoutotgeloofgekomenzouzijn?Danroepenwijmeteen:
Ja,maardatisnietgebeurd.Datkunjezoeigenlijknietstellen.DeBijbel
zelf stelt het echter wel zo. Het kon dus wel. De verantwoordelijkheid
voordeverwerpingvandeMessiasendusvoorhetnietaanbrekenvan
het Koninkrijk, in zijn geopenbaarde vorm althans, ligt wel degelijk bij
Israël.WijwistenendeHeerwistdathetnietzougebeureninhetver-
leden,maarnietteminligtdeverantwoordelijkheiddaarvanweldegelijk
bijIsraël.Alszijgeluisterdzoudenhebben,hoehypothetischdatookis,
danzouhunvredegeweestzijnalseenrivierenhungerechtigheidals
degolvenderzee.Zehebbendatechternietgedaanendaaromheeftde
Heerhenafgesneden.HijheeftdieherdersafgesnedenenHijheeftook
hetvolkafgesnedenvanZichzelf.Hijheefthenaanhunlotovergelaten.
Watsterft,datsterve,enwatafgesnedenis,datzijafgesneden.(Zacharia
11:9)DiezelfdegedachtevindenwetrouwensnogeensinJeremia.

Jeremia 2 : 8, 9
8 De priesters zeiden niet: Waar is de HEERE? en die de wet 

handelden, kenden Mij niet; en de herders overtraden 
tegen Mij; en de profeten profeteerden door Baal, en wan-
delden naar dingen, die geen nut doen.

9 Daarom zal Ik nog met ulieden twisten, spreekt de 
HEERE; ja, met uw kindskinderen zal Ik twisten.

Dan komt het hele verhaal over die ontrouwe herders. Dat neemt
eigenlijk een groot deel van dit hoofdstuk in beslag. De ontrouw van
Israël,waardoordeHeerheninderdaadovergeeft,infeiteaandevijand.
HetzelfdevindenweoverigensookweerteruginJeremia18en19.

Jeremia 18 : 18
18 Toen zeiden zij: Komt aan, laat ons gedachten tegen 

Jeremia denken; want de wet zal niet vergaan van den 
priester, noch de raad van den wijze, noch het woord van 
den profeet; komt aan, en laat ons hem slaan met de tong, 
en laat ons niet luisteren naar enige zijner woorden!

MenwenstnietteluisterennaardeherderdieGodZelfaanIsraëlgege-
venheeft,inditgevaldusJeremia.Datstaathierindithoofdstukinver-
bandmethettekenvandepottenbakkerinJeremia18en19.Hetaardige
is dat daar later op teruggekomen wordt in Zacharia 11 : 13: "Doch de
HEEREzeidetotmij:Werpzehenenvoordenpottenbakker:..."Erbestaat
dusinderdaadduidelijkverbandtussendeprofetieënvanZacharia,met
name dit hoofdstuk, en de profetieën van Jeremia, waarnaar we nu al
velemalenhebbenverwezen.

Zacharia 11 : 10
10 En ik nam mijn stok LIEFELIJKHEID, en ik verbrak denzel-

ven, te niet doende mijn verbond, hetwelk ik met al deze 
volken gemaakt had.

Er wordt gesproken over het afsnijden van herders en nu wordt inder-
daad zo’n stok, zo’n herdersstaf, verbroken. Symbolisch betekent dat
dusheteindvandewerkzaamhedenvandeherder.Hetiseenmoeilijke
uitspraak, want hoezo een verbond met deze volken? De gedachte is
trouwensweldegelijkaanheidensevolken,volgenshetwoorddathier
voorvolkengebruiktwordt.DeHeerisdusboosopIsraël,maarverbreekt
hetverbondmetaldezevolken,metheidensevolken.Ditverbondisniet
hetverbondderwet,maareenverbonddat lijktophetverbonddat in
Hoséagenoemdwordt.

Hoséa 2 : 17
17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met 

het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des 
hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; ...
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Dat wild gedierte des velds, maar ook dat gevogelte des hemels, is de
uitbeeldingvandevijandenvanIsraël,namelijkdeheidensevolkeren.Bij
wildgediertedesveldsdenkenwijaande leeuw,debeer,het luipaard,
eenmonster,eendraak.ZestaanindievolgordeallemaalindeBijbel.Het
ishetwildgediertedesvelds.Datzijndusheidense,maarbovendienvij-
andigevolkeren.AlserdusovergesprokenwordtdatGodvoorIsraëleen
verbondmaaktmetdatwildgedierte,danbetekentdat,maardatblijkt
uit het verband van Hoséa 2, dat God een afspraak heeft waardoor de
heidenenIsraëlnietzullenaanvallenzolangIsraëldeHeerdient.DeHeer
belooftzo’nverbondtezullenmakeninHoséa2voorindeduizendjaren,
hetMessiaanseRijk.InfeitehadHijzo’nverbondmetdeheideneninhet
verleden, want aan Israël wordt ronduit gezegd dat de heidenen Israël
nietzullenaanvallenofoverweldigenzolangIsraëldeHeerzoudienen.
AlsIsraëldeHeerechternietdient,danwordtditverbondongeldig.Dan
isditverbondnietmeervantoepassing.Datwordthiergezegd.(Zacharia
11 : 10) "Ik zal tenietdoen Mijn verbond, hetwelk Ik met al deze volken
gemaakthad".Datbetekentdatdusdekuddetenprooivaltaanhetwild
gediertedesveldsuitHoséa2,namelijkaandeheidensevolken.

Zacharia 11 : 11
11 Dus werd het te dien dage vernietigd, en alzo hebben 

de ellendigen onder de schapen, die op mij wachtten, 
bekend, dat het des HEEREN woord was.

Na het afsnijden van de drie herders en na het breken van de stok
"Lieflijkheid",wordtdekudde,dienogwelevenbijeenblijft,vernietigd.In
dedagenvandeHeereJezus,wantHijisdegoedeHerderdiehierfeitelijk
spreekt,gebeurdeditookinderdaad.NadatdeMessiasverworpenwerd
endeHeerZichvanIsraëlterugtrok,werdeerstdestokvanLieflijkheid
verbroken. De Heer zorgde namelijk niet meer voor hen. Het resultaat
wasdathetvolkookinderdaadtenprooivielaandeheidenen.Paslater
werdhetookinderdaadverstrooid.Datwordtuitgebeelddoorhetbre-
kenvandestokSamenbinders.Alsietsnietmeersamengebondenwordt,
wordtdekuddedusverstrooid.Alsdekuddenietmeerbijeengehouden
wordt,wordtzijverstrooidonderdevolken.Datgebeurdepasongeveer
inhet jaar70,maarhetbrekenvandestokLieflijkheidgebeurde inde
dagenvandeHeereJezusZelf.

Deellendigenzijndezelfdenalsuitvers7.Hetzijndeellendige,namelijk
dearmeschapenendushetgelovigoverblijfsel.Alzoheefthetgelovig
overblijfsel,datopMijwachtte,bekenddathetdesHeerenwoordwas.
Zoleesikdanvers11.ErwarenduswelschapendieopdeHerderwacht-

ten. Dat zijn die ellendige schapen. Dat zijn dus de arme schapen. Dat
is het gelovig overblijfsel onder Israël. Die wachtten wel op de goede
HerderenzijhebbenbekenddathetdesHeerenwoordwas.Zijhebben
aan deze dingen en ook aan het oordeel dat over het volk als zodanig
kwam,geziendathetinderdaadgingomdegoedeHerder.Hetbewees
dus inderdaaddat JezusZelfdegoedeHerderwas.Het isweleenraar
soortbewijs,maarhetiserweleen.HetoordeeldatoverIsraëlgekomen
isaanhetbeginvanonzejaartelling,bewijstdatzijinderdaadkortdaar-
voordeechte,degoedeHerder,verworpenhebben.Vooreengelovigeis
dateenduidelijkezaak.

Zacharia 11 : 12
12 Want ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in 

uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij 
hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen.

ZachariadanweldeHeerhadimmersdefunctievandeherderuitgeoe-
fendopeenofanderewijze. Ikdenkeerlijkgezegddathet indeeerste
plaatsslaatopZacharia,maardatZacharianietwerkelijkherdergeweest
is. Dat lijkt me ook een beetje moeilijk uitvoerbaar. Ik zou niet weten
hoehijdatgedaanzoumoetenhebben.Ikverondersteldusookdathet
gebeurdeineenvisioenofinzijndroomofietsdergelijks,zodathetniet
naardeuiterlijkedingen,maarnaardeinnerlijkedingenwaaris.Zoheet
dat.Hijisnietuitwendigherdergeweest,maarinwendig,namelijkinzijn
droom,denkik.Datdoetoverigensniksterzake,wanthetgaatoverde
HereJezusZelf.HijheeftvoorIsraëlgezorgdenHijheeftvervolgensaan
hetvolkgevraagd:Wel,zegmaarwatjedatwaardgeweestis.Beoordeel
Mijnueens.BenIkMijngewichtingoudwaard?Hoewaardeerjedat?De
Heerheeftvoordekuddegezorgdendevraagiswatdekuddedaarvoor
overheeft.Hetantwoordis:dertigzilverlingen.Datkloptdusprecies.Dat
isdeprijsdiedevalseherdersvanIsraël,deoverstenderJoden,betaalden
aanJudasomzijnHeertekunnenkopen.(Matthéüs26:15)Judasverkocht
zijnMeestervoordezeprijs,wantdatiswatdeontrouweherdersbetaal-
denenwathetvolkinhetalgemeenoverhadvoordezegoedeHerder.Hij
wasdegoedeHerderenwerdbetaaldmetdertigzilverlingen.

Zacharia 11 : 13
13 Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze henen voor den 

pottenbakker: een heerlijken prijs, dien ik waard geacht 
ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, 
en wierp ze in het huis des HEEREN, voor den potten-
bakker.
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Werp deze dertig zilverlingen henen voor den pottenbakker. Men zegt
datdertigzilverlingendeprijswasvaneenslaaf.Ikhebdatnooithele-
maal goed kunnen vinden, maar het zal wel niet zo veel geweest zijn.
Je zou denken dat hij ze zou gooien in het huis van de pottenbakker,
voor de pottenbakker, maar er staat: In het huis des Heeren, voor de
pottenbakker.Heeleigenaardig,maarwewetennudusmeteenwiede
Pottenbakkernueigenlijkis.Datnoemiknounetjeslezen.Deverklaring
zegtdandathetvoordepottenbakkerwas,maardatZachariadepotten-
bakkernietkonvinden.Diewastoenneteventjesindetempel.Dezaak
isnamelijkdathethuisdesHeerenhierblijkt tefungerenalshethuis
van de pottenbakker. De pottenbakker is, volgens Jeremia bijvoorbeeld,
de Schepper Zelf! Potten zijn namelijk beelden van mensen, holle aar-
denvaten,gemaaktuithetstofvandeaardbodem,vermengdmetwat
wateromzebeter tevormen.Water isdaarbijuiteraardeenbeeldvan
hetwoordvanGod.Zogaatdat.Het ismodderig leemwaaruitpotten
gemaaktworden.Hethuisvandepottenbakkerisduseigenlijkhetzelfde
alshethuisdesHeeren.Datblijkthierook.

Het eigenaardige is echter dat dit deel van de profetie letterlijk wordt
aangehaaldinhetN.T.endaarinverbandgebrachtwordtmetdeprijsdie
devalseherdersbetaaldenaanJudas.Datwasdusdeprijsdiedewaarde
vandegoedeHerderuitbeeldde.Wijwetenwaterstaat.(Matthéüs27:
3-9)Judaskreegberouw.Hijmoestzijngeldkwijt.Hijbrachthetterug
naardehogepriesters.Diezeidendatzedaarniksmeetemakenwilden
hebben.ToengooideJudashetmaarindetempel,inhethuisdesHeeren
dus,precieszoalsZachariahier.Deprijsdiebetaaldwasvoordegoede
Herderwerddusookdaar inde tempelgegooid.Aangeziendie luihet
geld niet in de schatkist wensten te hebben, omdat ze het als onrein
beschouwden,kochtenzevoordatgelddeakkervaneenpottenbakker.
Hetkwamdusookdaarbijdepottenbakkerterecht.Hetwerdgeworpen
inhethuisdesHeeren,maarhetkwamterechtbijdepottenbakkerals
betalingvoorzijnakker.Waaromzoudepottenbakkereenakkerhebben?
Uiteraardnietomergraanopteverbouwen,maaromdatdieakkerzulke
goedekleiofleembevatompotjesvantebakken.Dehelesituatievan
Judasenzijnverraadendewijzewaaropdatdevervulling isvandeze
profetie,iserginteressant.

Daarnaontstaatmeestaldediscussieoverhetmerkwaardigeverschijn-
seldatdezepottenbakkerzichblijkbaarbevondinhethuisdesHeeren.
Datkannatuurlijkheelgoed.Waaromzoueenpottenbakkernounietaf
en toeookeens inde tempelzijn? In iedergevalgebeurtdathier.Het
geldwordtdusgeworpenindetempelenvoordepottenbakker.Waarom
precies, staat er niet bij.Wat de pottenbakker ermee gedaan heeft en

of hij er wat mee gedaan heeft en of hij wel geweten heeft dat het
gebeurde,staaterookallemaalnietbij.Datdoeterookverderallemaal
niettoe,wantwijwetendatdezegebeurtenissenhierinZacharia11een
voorafschaduwingzijnvangebeurtenissendiezich laterzoudenafspe-
len,metnamedaninverbandmetdeHereJezus.Daarkomenwezoop
terug,wantikwileersteveningaanopdiedertigzilverlingen.Diedertig
zilverlingen worden namelijk in de Bijbel twee keer eerder genoemd.
DeeerstedaarvanisookdebelangrijksteenstaatExodus21.Bovenhet
gedeeltestaat:Wettenovermishandeling.Datisvanafvers15.Daarwor-
denwettengegevenaanIsraëlendiewettenregelenookdatalsiemand
watmisdaanheeftofiemandaaneenanderofaanietsanderswatmis-
daanheeft,watdaneventueeldeschadevergoedingzoumoetenzijn.In
datverbandlezenwedanin:

Exodus 21 : 32
32 Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, hij zal 

zijn heer dertig zilverlingen geven, en de os zal gestenigd 
worden.

Daarmee wordt bepaald dat de prijs van een knecht of dienstmaagd
dertigzilverlingenis.Datbetekentdertigzilverenmunten.Hetzullenwel
sikkelsgeweestzijn,maardatdoeterverdernietstoe.Datiseenprijsdie
betaaldwordt.Prijzenwordenhiermeergenoemd,ookinanderverband.
De prijs is ook steeds anders, maar voor een dienstknecht danwel een
dienstmaagd zouden dertig zilverlingen betaald moeten worden. Daar
komthetopneer.Eenknechtiseendienstknecht.Datzelfdevindenwe
minofmeerookinLeviticus27.Daarvindenwealthansdiezelfdeprijs.
Daar heeft het te maken met beloften die betaald worden. Het heeft
te maken met beloften die mensen aan de Heer doen en waar ze een
bedragvoormoetenbetalen.

Leviticus 27 : 4
4 Maar is het een vrouw, dan zal uw schatting zijn dertig 

sikkelen.

Dertig sikkelen of dertig zilverlingen worden betaald voor een vrouw
die een belofte doet aan de Heer, een dienstmaagd dus eigenlijk. Uit
Exodus21blijktdatdertigzilverlingendeprijs isvaneendienstknecht.
Menbeschouwtdertigzilverlingendusalseengenoegdoeningvoorhet
leven van de dienstknecht. Daar komt het op neer. Daarna vinden we
dezedertigzilverlingenalleennogteruginMatthéüs26,waarzebetaald
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worden, kennelijk voor een dienstknecht, maar die dienstknecht blijkt
deHereJezusZelftezijn.HijwasnietalleendeHerdervanIsraël,zoals
Zachariadatbijgelegenheidwas,maarHijiszelfsdegoedeHerder.Dat
ishetverbanduiteraard.Zacharianeemthierdustypologischdeplaats
in van de Here Jezus als herder van Israël. Het loon dat hij ontvangt is
dertigzilverlingen.Dat iswatweook lezen inMatthéüs26.Hetwordt
laterherhaaldinMatthéüs27.

Matthéüs 26 : 14, 15
14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, 

tot de overpriesters,
15 En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overle-

veren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren pen-

ningen.

Jehadookkunnenvertalenmet"dertigzilverlingen".Hetispreciesdeprijs
alsinZacharia11:12.Datiswathijvoorzijnverraadzoukrijgen.Hetwordt
laterweeraangehaaldinMatthéüs27:9.Daarwordendedertigzilverlin-
genweergenoemd.Umoeteenskijkenwaterstaatin:

Matthéüs 27 : 3
3 Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat 

Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig 
zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen 
wedergebracht,

Hij had die dertig zilverlingen van hen gekregen. Dat was de prijs die
betaald werd door de herders van Israël. Daar komt het op neer, maar
het waren de valse herders uiteraard. Zij hebben de prijs betaald voor
deHerder,voordeHereJezus,voorZijnleven.Zehebbendatuitbetaald
aanJudas,maarJudasheeftdedertigzilverlingenaandeoverpriesters,
namelijkdeoudsten,hetSanhedrindus,wedergebracht.

Matthéüs 27 : 4
4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig 

bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt 
toezien.

Zijnrolwasgespeeldenverderhadhijernietsmeermeetemaken.Dan
staaterwatzijmetdatgelddoen.

Matthéüs 27 : 5
5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen 

had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven.

Hijwildezijngeldwelkwijt.Toensmeethijhetindetempel.Datispre-
cieszoalshetbijZachariaookgebeurde,wanthetgeldwerdgeworpen
inde tempelvoordepottenbakker,maar in iedergeval inhethuisdes
Heeren.DatdoetJudashiernamelijkook.

Matthéüs 27 : 6
6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zei-

den: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leg-
gen, dewijl het een prijs des bloeds is.

Zededenhetdusnietindecollecte.Datmochtniet,dachtenzij.

Matthéüs 27 : 7
7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daar-

mede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis 
voor de vreemdelingen.

Van de een of andere pottenbakker daar in de buurt van de tempel
kochtenzijduseenakker,eenstukland,vooreengoeddoel,namelijkom
daardeeventueeloverledenheidenen,wantdatzijndievreemdelingen,
tebegraven.Vanhetgeldkochtenzijduseenbegraafplaats,zodatmaar
weerblijktdathettocheenaanzienlijkbedraggeweestmoetzijn.

Matthéüs 27 : 8-10
8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op 

den huidigen dag.
9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den 

profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren 
penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de 
kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;

10  En hebben dezelve gegeven voor den akker des potten-
bakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.

ErstaatJeremia,maarhetwasZacharia.Datwordtdaninderdaadaan-
gehaald, vrij, erg vrij, uit Zacharia 11. Het is zelfs zo vrij dat er in plaats
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vanZacharia,Jeremiastaat.Datiseenfout.ErstaatwelJeremia,maarer
moetZachariastaan.zie zijlijn 32 WatinZacharia11gezegdwordtomtrent
die dertig zilverlingen, wordt inderdaad vervuld in verband met de
HereJezuseninverbandmetJudas.DeprijsdievoordeHerderbetaald
werd,wasdertigzilverlingen.Hetwordt inde tempelgeworpen,maar
het wordt uiteindelijk aan de pottenbakker gegeven, want van hem
wordt deze dodenakker - deze akker - gekocht. Zo uitgebreid staat het
inZacharianiet,maarerstaatweldegelijkdathetgeworpenwerdinde
tempel,voordepottenbakker.Hoehetdanverderwas,doetdanverder
niets ter zake. Het betekent in elk geval niet dat men er in de dagen
vanZachariaook inderdaadzo’nakkervoorgekochtheeft.Datstaater
namelijkniet.Hetbetekentweldatdiegebeurtenissenvoorzoverzein
Zacharia 11 vermeld staan, vervuld worden op de wijze die ook hier in
Matthéüs 27 besproken wordt en ik meen dat het in Handelingen ook
nogwordtaangehaald.DaarwordtookoverJudasgesproken.Hijmoet
namelijkvervangenwordenbijdetwaalfapostelen.

Handelingen 1 : 18, 19
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der on-

gerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijnde, is mid-
den opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort.

19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, 
alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt 
Akeldama, dat is, een akker des bloeds.

Een"akel" iseenakker.Akel=akker. "Dama"komtvan"dam",namelijk
"bloed".

Handelingen 1 : 20
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn 

woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve 
wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt.

DitisaangehaalduitPsalm69enuitPsalm109.Daaruitblijktteneerste
dat dus in het O.T. over dit verraad van Judas gesproken wordt. Ik zeg
er meteen maar bij dat als we deze Schriftplaatsen zouden opzoeken,
metnameookindePsalmen,zalblijkendathetnietspeciaalgaatom
Judas,maaromJuda,namelijkhetgeheleJoodsevolk.Daar is Judasof
Judanamelijkdepersonificatievan.Hijbeeldtdatuit.WatermetJudas
gebeurde is feitelijk met Juda, het Joodse volk, gebeurd. Men heeft de
Messias verraden en heeft daardoor zelf ook het leven verloren. Als

gevolgvandatverraadwerdeenakkergekochtwaarindevreemdelingen
begravenzoudenkunnenworden.Hetismisschienwatmoeilijkomhet
ineenpaarwoordentezeggen,maarhetbetekentdatdezeAkeldama,
dezeakkerdesbloeds,eenbeeld isvandegemeente.Wijzijnnamelijk
vreemdelingen en we hebben daar onze rustplaats gevonden, dankzij
hetverraad,dankzijdestruikelingstaaterinRomeinen11,vanJuda,van
deJoden.Zijzijngestruikeldtotrijkdomderheidenen.Hunvalistotrijk-
domderheidenen.Zoishetinderdaad.

Romeinen 11 : 11
11 .. door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, ...

Dat is wat in deze akker des bloeds wordt uitgebeeld. De tegenwaarde
vandeHereJezuswerddusinderdaadgeworpenindetempel.Daarhoort
hetook.DatspreektaloverdeGemeente.DewaardevanChristusdrukt
zichimmersuitindeGemeenteofhetdruktzichuitindedertigzilverlin-
gen,maardatkomtophetzelfdeneer.Datisinderdaadgeworpeninde
tempel,wantwijmakendeeluitvandietempelofwijhorenindietempel.
Wijdieeertijdsverrewarenzijnnabijgebracht.(éfeze2:11-13)Datisinder-
daadallemaalvanwegehetongeloofofhetverraadvanhet jodendom.
Detempelisdandeeneuitbeelding.Deandereisdatmetdatzelfdegeld
inderdaaddezeakkergekochtis.Deakkerisdewereld.(Matthéüs13:38)
Deakkerisdieakkerdievruchtzouvoortbrengen.Hetiseenakkerwaarin
metnamedevreemdelingen,feitelijkdusdeheidenen,begravenzouden
worden.DatiseenaardigeomschrijvingvandeGemeente,wantdaarin
vinden de heidenen inderdaad hun rustplaats. Ze worden begraven. Ze
stervenvoordewereld.Zezijnderwereldgestorven. (Galaten6 : 14)Ze
rustendaar,maarzerustenindieakkeropdatzedaarookvruchtzouden
dragen. Dat is ongeveer, maar dan kort verteld, het hele verhaal. Het is
duseenenaltypologieenzelfsdefiguurvanJudasistypologie,omdathij
staatvoorhetjodendomalszodanig.Deprofetieëndiedansprekenover
Judas,zijndusfeitelijkprofetieëndiesprekenoverJuda.Daarishelemaal
geen verschil tussen, want Juda is nogal Hebreeuws en Judas is nogal
Grieks,maarverderishetpreciesdezelfdenaam,diehijdanooknietvoor
nietsdroeg.HetblijktdusdatZacharia11:12,13sprekenoverhetverraad
vanJudas,maardaarmoetuwelmeteenbijbedenkendathetnietgaat
omJudas,maaromJuda.HetgaatomIsraël,het jodendom.Zehebben
dertig zilverlingen willen betalen. Dat is inderdaad van overheidswege
gebeurd,doordeleidsliedenvanIsraël.

Hetbeeldvandepottenbakkerisdatdepottenbakkernaareigeninzicht
eenvatmaakt,eenvaasduseigenlijk,eenkan,eenvat.Hijdoetdatnaar

Zijlijn  32

Fouten in de Bijbel 
komen wel meer voor. Het 
is niet zo erg zolang wij 
ze zo zondermeer kunnen 
aanwijzen. Dat is dan niet 
een fout in de inspiratie 
of iets dergelijks, maar een 
kwestie van fouten die ont-
staan zijn in de loop der 
tijd bij het overnemen, het 
overschrijven, van de tekst 
van de Bijbel. Dat zijn over 
het algemeen ook bekende 
dingen en dit is er een van. 
Ik vind het te ver voeren 
om dit dan te gebruiken als 
een bewijs van de tegen-
strijdigheden in de Bijbel, 
want daar wordt het uiter-
aard graag voor gebruikt. 
Wie dat wil moet dat maar 
doen, maar het is domweg 
een vergissing. Ik begrijp 
het heel goed, want ik 
maak zelf die vergissin-
gen ook. Soms noem ik de 
verkeerde naam, terwijl ik 
zelfs echt de goede naam in 
gedachten heb. Soms hoor 
ik van mezelf niet eens 
dat ik de verkeerde naam 
uitspreek. Dan ben ik drie 
zinnen verder en dan is er 
wat beweging in de zaal, 
waaraan ik merk dat ik iets 
verkeerds heb gezegd.
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eigeninzicht.Hijmaakteersteenvat,metdatzachteleemopdeschijven.
Daarnakijkthijheteensaanendanishettochnietwathijbedoelde.Hij
drukthetdanweerinelkaarengaatvrolijkverderomuitdiezelfdeklomp
leemalsnogeenandervat,eenvattererenamelijk,temaken.Datishet
beelddatinRomeinen9danookpromptwordtaangehaald.Datbeeld
vaneersteenvatdatvernietigdwordtendaarnaalsnoghetdefinitieve
vat,spreektuiteraardoverheteenvoudigeprincipevanwedergeboorte,
waarbijdepottenbakkerdeSchepperZelf is.Zoalsdepottenbakkeruit
de aarde vaten maakt, zo maakt God uit de aarde vaten, mensen bij-
voorbeeld, want mensen zijn aarden vaten. Ook van mensen staat dat
zij wedergeboren moeten worden. Voor Israël geldt precies hetzelfde
verhaal.Hetmoetwedergeborenworden.Hetwachtopwatanders.Dat
isongetwijfeldookdeverwijzingnaardepottenbakker.Daarkomtdan
nog bij dat het beeld van de pottenbakker ook wordt toegepast op de
bouwvandeGemeente.Datklopt,wantdeGemeenteheeft temaken
metdieAkeldama,deakkervandepottenbakker.Meervertelikermaar
nietvan,wanthetzijnallemaalzijlijnendiehier ineens indezeverzen
samenkomen.Ikdoemaarnetofzealgemeenbekendzijn.

Zacharia 11 : 14
14 Toen verbrak ik mijn tweeden stok, SAMENBINDERS, te 

niet doende de broederschap tussen Juda en tussen Israël.

Erwasookaleeneerstestokgeweest,namelijkin:

 Zacharia 11 : 7
7 ... en ik heb mij genomen twee stokken, den een heb 

ik genoemd LIEFELIJKHEID, en den anderen heb ik 
genoemd SAMENBINDERS; ...

De andere heet "samenbinders" of "band" of "banden". Die stokken
waren immers het gereedschap van de herder. Die eerste stok werd al
eerdergebroken.Datwasinvers10.Wehebbendaaruitgebreidbijstil-
gestaan.HetbetekentdatbepaaldetakendiedeHerderhadmetbetrek-
kingtotIsraël,doorHemnietmeerwerdennagekomen,metalsgevolg
dezedingendiehierookverdergenoemdworden.

Debetekenisvanvers14isdathiereenscheidingkomttussendebegrip-
penJudaenIsraël.Hetiswatmoeilijkomhethieruitteleggeninvers
14, want ik kom in een heel ingewikkelde problematiek terecht. Ik doe
altijdmijnbestomernietvoorwegtevluchten,dusikzalhetmaarweer

eensaanhalen. Judaen Israëlstaanvoorde tweestammenenvoorde
tienstammen.Dat isvanoudsherzohetgeval.Hetmoetduidelijkzijn
dateerstsprakeisvanhetbrekenvandeeerstestok,Lieflijkheid,metde
consequentiesdiegenoemdzijn.Hetwarennamelijkconsequentiesdie
uitliepenopdeverwerpingvandeMessias,wantdatiswaaroverdever-
zen12en13spraken.WijzeggendathetopJudasslaat.Datisgoed.Dat
gaat in ieder geval over dezelfde gebeurtenis, namelijk de verwerping
vandeMessias.Pasdaarnawordtgesprokenovereentweedestok,zodat
hetmoetsprekenovereengebeurtenisdieeigenlijkdaarnaplaatsvindt.
Zewordennietvoornietsgeteld.Hetzijntweestokken.Deeerstehadte
makenmetdeoudtestamentischedingenendatlieptotaandeverwer-
pingvandeHereJezus.Dankomenweinvers14bijeentweedestoken
danwordthetwatmoeilijk.Danzoujemogenverwachtendathetgaat
overdingendiedaarnakwamen,wantdenummeringstaaternietvoor
nietsbij.

HetgaatomdebroederschaptussenJudaaandeenekantenIsraëlaan
deanderekant.JudaenIsraëlwarenuiteraardbroedersenjezoubijna
denkendathetbrekenvandezestokbetekentdathetrijkzousplitsen,
na de regering van Salomo bijvoorbeeld, in twee stammen aan de ene
kantentienstammenaandeanderekant.Daariseenbreukontstaan.
Daarkanditechternietopslaan,alishetmaaralleenomdatdatalzo’n
vijf eeuwen eerder had plaatsgevonden. De broederschap tussen Juda
en Israël was al lang verbroken. Sterker nog: in 722 voor onze jaartel-
ling werd het 10-stammenrijk, Israël dus, in ballingschap weggevoerd.
SindsdienkentmenalleennogmaarJuda.Hoekandannadeverwerping
vanChristusdebroederschaptussenJudaen Israëlverbrokenworden?
Daarismaarééndenkbaarantwoordop.Datisalleenwatingewikkeld.

De gedachte is blijkbaar dat bij afwezigheid van de tien stammen, die
immersinballingschapverdwenenzijn,althansofficieel,denaamIsraël
alsnog gegeven wordt aan Juda. Zo begint het verhaal. Dit is niet het
eind, maar het begin. De naam Israël, die toekomt aan de tien stam-
men, wordt dus nadat de tien stammen weg zijn, alsnog toegerekend
aanJuda.Datblijktook,wantdeJoden,deafstammelingenvandetwee
stammenvanIsraël,wordeninderdaaddikwijlsaangeduidalsIsraël.Tot
vandaagdedag isdatzo.Zelfsde Joodsestaatvanvandaagdraagtde
naamIsraël.Dat isgeengoedvoorbeeld,omdathetbuitendeBijbel is,
maar indeBijbel ishetnatuurlijkookzo.Het Jodendomwordtaange-
sprokenmetIsraël.(Handelingen2:14,22)Datisintweedeinstantiezo,
wantoorspronkelijkgingdenaamIsraëlmeemethet 10-stammenrijk.
Detienstammenzijnechterweg.DenaamIsraëlkwamdusopeenof
anderewijzeweerbij Judaofbleefalleennogvan toepassingopJuda,
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dat van oorsprong natuurlijk toch deel uitmaakte van de totale twaalf
stammenvanIsraël.Dankanheterfrechtnietontzegdworden,dushet
kan die naam dragen zolang er tenminste geen ander is die die naam
claimt.Datiswatergebeurdis.Zobeginthet.

Nu staat er echter dat de Heer de broederschap tussen Juda en Israël
tenietzoudoen.Wanneer?NadeverwerpingvandeMessiasuiteraard,
nadatdieeerstestokgebrokenwas,ofteweleigenlijknadedagenvan
hetOudeVerbond,wantdaarkomthetindepraktijkopneer.Dielieflijk-
heidbegonimmersbijdeuittochtuitEgypte,bijhetontstaanvanIsraël.
DielieflijkheideindigdedefinitiefbijdeverwerpingvanChristus.Judaen
Israëlwarendusalsnog, intweedeinstantie,één.Waternugebeurdis
nadeverwerpingvanChristus,issimpelwegdit,namelijkdatdenamen
JudaenIsraëlweerlosvanelkaargemaaktwerden,zoalsdatinhetver-
leden al eens gebeurd is. In het begin hebben we de geschiedenis van
Israël.Datzijndanuiteraard twaalfstammen,die terechtkomenonder
deheerschappijvanDavidenSalomo.NaSalomoblijftdenaamIsraëlbij
detienstammenonderleidingvandestamEfraïmofJozefofonderde
regeringvanJerobeam.DenaamIsraëlgingdusmeemetdetienstam-
men,terwijl indiedagenhetjodendom,datwilzeggendetweestam-
men,zichafsplitstenonderdenaamvandebelangrijkstestamvande
tweestammen,namelijkdestamvanJuda.Jekrijgtduseenafsplitsing,
waarbijJudaapartkomttestaan.Sindsdienkennenwedanookhet2-
stammenrijk,vanJudaofvandeJoden,enhet10-stammenrijkvanEfraïm
ofookwelgenoemdhet10-stammenrijkvanIsraël,wantdenaamIsraël
gaatmeemethet10-stammenrijk.Vergisuniet.Datisdegedachte.

Wat is er nu gebeurd dat in 722 voor Christus een eind kwam aan het
bestaanvanhet10-stammenrijk?HetwerdweggevoerdindeAssyrische
ballingschap en daar verloor het zijn identiteit. Daar raakten die tien
stammen hun eigen identiteit kwijt, hun eigen naam. Zij vergaten dat
zijdietienstammenwaren.Datisdegedachte.Nietalleenzijnanderen
datvergeten,maarookzijzelfvergatendatomeenofanderereden.Ze
zijnweg.BijhetafwezigzijnvandenaamIsraëlofbijafwezigheidvan
detienstammen,komtdenaamIsraëldusalshetwareweerterugbij
wat er over is van het oorspronkelijk twaalfstammige Israël. Hij komt
uiteraard terug bij het jodendom. Sindsdien wordt dus in de praktijk
geenverschilmeergemaakttussendenamenJudaenIsraël.Wijnoemen
IsraëlietenJodenenwenoemenJodenIsraëlieten.Hetkostmealtijdveel
tijd om uit te leggen dat dat weliswaar niet helemaal ten onrechte is,
maardathet tochniethelemaalhetzelfde is. Iemandmoet immersde
titelerven. Israël isdeeerstgeborenzoon. Israël ishetuitverkorenvolk.
Israëlwasduseigenlijkdetienstammen,nadatdetweezichafgesplitst

hadden. Nu de tien weg zijn, kan het alleen nog maar van toepassing
gebrachtwordenopdetwee.Detwee-Juda-hebbenhunrechtenopde
naamnatuurlijknooithelemaalverloren,maarzolangereenanderwas
kwamhethelemaalnietaandeorde.

In de dagen van de Here Jezus werd Hij door Israël, zo wordt het ook
genoemd, oftewel door de Joden, verworpen. Er werd dus weer wat
gebroken.Destokheet"Samenbinders".Watkandatnuandersbeteke-
nendandatopnieuwdenaamvanJudaalshetwarewordtafgezonderd,
zodat er vanaf dat tijdstip opnieuw verschil gemaakt wordt tussen
IsraëlenJuda?Nuzegtu:Het2-stammenrijk,de Joden,zijn tochnooit
gesplitst?Onee?Erwasweldegelijkeensplitsing.Nukomenwe toch
weerterechtinRomeinen9.Ikhadhetvantevorennietbedacht,maar
wekomendusalweerterechtinRomeinen9,wantRomeinen9begint
mettezeggenwat Israëleigenlijk is,aanwelkedefinitie Israëlvoldoet.
DaarnawordtdevraaggesteldwatIsraëlnupreciesis.Wiezijndatdan?
Eerstwordtheteenbeetjebeschreven.(Romeinen9:3-5)Danisdevol-
gendevraagoverwiewehetnuhebben.Wijshetnueensaan.Danstaat
erdatditwatmoeilijkis,wantwatalgemeenalsIsraëlwordtaangeduid,
hoeftnognietechtIsraëltezijn.

Romeinen 9 : 6
6 ... want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

Dat is Romeinen 9. Datzelfde hoofdstuk spreekt over die pottenbakker
enhetvatterereenhetvatteronere.(Romeinen9:21)Declouvanhet
verhaalzit'minPaulus'vraag:WatiseigenlijkIsraël?HijzegtdatIsraël
bijvoorbeelddebesnijdenis is.Als jeeen Israëliet,een Jood,vraagtwat
hemtotJoodmaakt,danispunt1dewetenpunt2debesnijdenisenin
depraktijkhoortdatbijelkaar.Debesnijdenismaaktdeeluitvandewet.
DietweepuntenwordenookinRomeinen2almeteenaangehaald.Wat
isdebijzonderheidvanIsraël?Dewet(Romeinen2:17)endebesnijde-
nis.(Romeinen2:25)Devraagisnietofiemanddewetheeft,maarde
vraag isof iemanddewetdoet.Sterker:Devraag isof iemanddewet
vervult.Wievervultdewet?Dat isChristus.Dat iscorrect,maar jezou
dusmoetenzeggen:deGelovige.Dewetis inhetHebreeuwsdeThora
enThora is naar het Nederlands vertaald niet zozeer wet, (hoewel dat
niet incorrect is) maar het is lering. Het zijn onderwijzingen. De wet
Gods is een onderwijzing Gods.Wie vervult die wet? Degene die hem
gelooft,degenediehemaanneemt.Doorgeloofwordtdewetvervuld.
Zoishetnueenmaal.Nietwiedewetheeftennietwieeenleraarder
wetis,maarwieeendaderderwetis,datiswerkelijkIsraël.Alsdeeisis
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dateenIsraëlietbesnedenmoetzijn,zegtdeapostel:Hoezobesnijdenis?
Watbesnijdenis?

Romeinen 2 : 28, 29
28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; ...
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, ...

Iemanddielichamelijkbesnedenis,wiensvoorhuisbesnedenis,isgeen
Jood. Het gaat niet om de besnijdenis van de voorhuid, maar om de
besnijdenisdesharten.

Filippenzen 3 : 3
3 Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest 

dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees 
betrouwen.

WatisIsraël?Uiteindelijkishetenigegoedeantwoord:degelovigen.Het
heeftniksmetafstammingtemaken.DeafstammelingenvanAbraham,
Izak en Jakob zijn erfgenamen van de belofte. Er staat dat heel Israël
zaligzalworden.(Romeinen11:26)Datisookzo,maaralleenmaaralsze
gelovenenandersniet.DenaamIsraëlisdustochheelwatandersdan
denaamJuda,tenzijjehetwoordJudaopeenhogerplantrekt,watook
weleensgebeurtindeBijbel.DanwordtJudaalsnogsynoniemverklaard
metIsraël.

"MaardieiseenJood,diehetinhetverborgenis,..."Bedoeldisdanuiter-
aard:DieiseenIsraëliet,diehetinhetverborgeneis.EenechteJood,in
dezinvaneenechteIsraëliet, is iemanddiegelooft.Daargaathetom.
Watwedus inderdaadzien isdatnadeverwerpingvandeHere Jezus
weer de splitsing gemaakt wordt tussen Juda, de Joden, en Israël als
zodanig.DanblijktindepraktijkJudatestaanvoorhetjodendom.Dat
isgeenprobleem,maardenaamIsraëlwordtniet langergegevenaan
het jodendom.DenaamIsraëlwordtgegevenaandegelovigen.Totop
hedenzijndiegelovigendeGemeente.Danlaatikinhetmiddenvanwie
zeafstammen,wantdatdoeterfeitelijkooknietstoe.

Ikwilervolledigheidshalveaantoevoegendatdekansvrijgroot isdat
demeerderheidvandechristeneninderdaadafstamtvandetienstam-
menvanIsraël,echtletterlijkdetienstammen.Vermoedelijkishetwel
zo, maar het gaat om het principe dat na de verwerping van de Here
JezusalsnogweerverschilgemaaktwordttussenJudaenIsraël.Alswe

denaamIsraëlgebruiken,denkenweeerstdathetJudais.Danblijkthet
nietJudatezijn,dusdanzijnhetdetienstammen.InhetN.T.blijkthet
echter de Gemeente te zijn, zodat we dan ineens drie mogelijkheden
hadden. Het aardige is natuurlijk dat we kunnen zeggen dat de tien
stammenwegzijn,dusdiemogelijkheidhebbenweniet.DenaamIsraël
wordt gegeven aan de Gemeente. Dat is uiteraard ook helemaal geen
nieuwe waarheid, want het meerendeel van de christenheid heeft dat
ookaltijdgeloofd,namelijkdatdeGemeente Israëlgenoemdwordtof
erfgenaamisvandebeloftendieaanIsraëlgedaanzijn.Datisookvolko-
menterecht,vooropgestelddatweonderdeGemeentenieteenplaat-
selijk georganiseerde kerk verstaan. De Gemeente is de "una sancta",
zoals dat zo treffend heet, DE ENE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK, met
hoofdletters,waarinwijinderdaadgeloven.

Israël,deGemeenteonderscheidtzichnetalshetoude10-stammenrijk
vanhetjodendom.Hoewelhetjodendomzekererechtenopdenaamkan
latengeldenopeenofanderewijze,wordtdenaamzelfgegevenófaan
het 10-stammenrijk inhetverledenófaandeGemeente inhetheden.
Wat ligtmeervoordehanddanteveronderstellendaterooknogeen
heelanderverbandbestaattussendetienstammenendeGemeente?
Dat is de waarschijnlijkheid dat een meerderheid van de leden van de
Gemeente feitelijk afstamt van de tien stammen van Israël. Dat doet
echternietsterzake.JebehoorttotIsraëlalsjegelooft,albenjeookecht
eenheiden.Ikgeloofdatditwordtaangekondigdin:

Zacharia 11 : 14
14 Toen verbrak ik mijn tweeden stok, SAMENBINDERS, te 

niet doende de broederschap tussen Juda en tussen Israël.

Erwordtopnieuwwatgebroken.Ikvindhetookeenschitterendetoepas-
sing,hetbrekenvandiestok.InEzechiël37vindenwedeprofetieoverdie
dorredoodsbeenderenvanIsraël,dieweerlevendwordeneneenlichaam
vormen,maardaarnavindenweeenprofetiediespreektoverhetweer
éénwordenvandetweeendetienstammenindehandenvandepro-
feet.Diehoudtnamelijktweehoutentegenelkaarenzewordentotéén.
Daarhebjehet.Hetisuiteraardeenhoutenstok.Detweestukkenvan
diestokwordentegenelkaaraangehoudenenzewordentotéén.Hier
vindjeprecieshettegenovergestelde.Hiervindjehetbrekenvandestok
endatblijkttweekeertegebeuren.Eenkeereenscheidingdietoegepast
zoukunnenwordenopdescheidingtussenJudaenEfraïm,ophet2-en
het10-stammenrijk.Hier- later-heefthettemakenmetdescheiding
dieontstaat tussenhet jodendomenhetchristendom,deJodenende
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christenen.Daarbijkomtnogdatheeleenvoudig is tezien indeBijbel
dat het christendom oorspronkelijk inderdaad beschouwd wordt, bij
wijzevanspreken,alseenafsplitsingvanhetjodendom.Hetisniethele-
maalwaar.Eigenlijkishetjodendomdeafsplitsing.Hetiseenvoudigerte
zeggendathetjodendomeenchristelijkesekteis,afgescheidenvanhet
christendom,danandersom.Eensektewilzeggendatsektiegepleegdis,
daterietsisafgesneden.Hetchristendomisnamelijkdevervullingvan
dewetendevervullingvandebeloftendieGodgedaanheeft.Gelovige
Israëlieten,gelovigeJodenbedoelikinditgeval,hebbenookdeneiging
zichzelf dan pas echt als Jood te beschouwen. Zo noemen ze dat ook.
Datisnatuurlijknietgeheeltenonrechte.Zoishetookinderdaad.Het
jodendomzoalshettotophedenbestaat,eenjodendomdatdeMessias
verwerpt,heeftzichzelfinfeiteafgesplitstvandenormalegeschiedenis
vanIsraëlenvandenormalegeschiedenisvandebeloftendieGodaan
Abraham gedaan heeft en de vervulling daarvan. Ze zijn gekomen tot
aan de vervulling, maar beliefden de vervulling niet. Daardoor plaatst
menzichzelfbuitenspel.Daarkomthetopneer.

InZacharia11:14staatfeitelijkdaterverschilisontstaantussenjoden-
dom en heidendom. Daarna word in vers 15 en 16 gesproken over de
daarnavolgendegeschiedenisvanhetjodendom.

Zacharia 11 : 15
15 Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog eens dwazen 

herders gereedschap.

Er staat eigenlijk "boze herder", maar een boze herder is een slechte
herderenduseendwazeherder.

Zacharia 11 : 16
16 Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; dat 

gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; 
het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij 
niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het 
vlees van het vette zal hij eten, en derzelver klauwen zal 
hij verscheuren.

Watgereedisomgeoogstteworden,zalhijnietbezoeken."Hetjonge"
hebbenzewel leukvertaald,maarhetbetekentfeitelijk"hetverstrooi-
de". Dat staat er. Het gaat om jonge plantjes die uitgezaaid, gestrooid,
zijn.Datisinderdaadjonggoedenzohebbendevertalershetvertaald,

maarhetwoordzelfbetekenthetniet.Hetwoordzelfbetekentdathet
verstrooid was. Het verstrooide is dat wat in ballingschap is. Het gaat
omeenIsraëldatverstrooidis. Israël, ikmoetnueigenlijkzeggenJuda,
isookverbroken.

Zacharia 11 : 17
17 Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het 

zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn 
arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal 
ten enenmale donker worden.

Denietigeherderisdeherderdienietisofdiegeenherderis.Eennietige
herderisgeenherder.Dat"niet"staatvoorontkenning.Hetbetekentniet
dathijkleinis;hetbetekentdathijhelemaalnietis.Ietswatvernietigd
wordt, wordt ook niet nietig gemaakt, maar wordt helemaal wegge-
maakt.Wijdenkendatnietighetzelfdeisalsklein,maardatisnietwaar.
Nietig betekent letterlijk, oorspronkelijk, dat het helemaal niet is, niks.
Dat is dus erg klein. Dat die herder er niet is, staat er achter. Het is de
verlaterderkudde.Waarisdeherder?Hijheeftdekuddeverlaten.Hijis
duseennietigeherder.Hijisabsent.

De verzen 15-17 spreken niet over de komst van de Christus, maar over
dekomstvanmisschiendeantichrist.Ikzeimisschien,omdatikdatniet
helemaalzekerdurftezeggen.Erisaltijddediscussiewiebedoeldwordt.
OnderantichristverstaikalsindsjarendeleidervandeJoodsestaat.Het
is iemand die geen leider blijkt te zijn, omdat hij de kudde inderdaad
overlevertindehandenvanwatikaltijdmaardekoningvanBabelnoem.
IkkanookzeggendatdeantichristhettweededierisuitOpenbaring13.
HijlevertIsraël-dekudde-uitaanheteerstedieruitOpenbaring13.Dat
ishetfeitelijk.HetgaaterinelkgevalomdathiereenleidervanIsraël
(Juda) wordt aangekondigd die geen goede leider blijkt te zijn. Hij zal
namelijkdekuddeverlaten.Hijzalhetvolkoverleverenindehandenvan
deheidenen.HijzalhetvolkoverleverenindehandenvandeArabier,de
koningvanBabel,dekleinehoornuitDaniël. InOpenbaringheethij in
hetalgemeenhetbeestenmeerspeciaalheteerstebeest.Dezeprofetie
spreektdusoverdieleiderdieIsraël(Juda)indetoekomstzaluitleveren,
diezichnietoverhetvolkzalontfermen,maarzijneigenpolitiekeidealen
nastreeftendaardoorzelfseenheelvolkverkwanselt.Datisdetoekomst
vandetegenwoordigeJoodsestaat.

Hij wordt een herder genoemd, maar daarna wordt er niet gesproken
overdekudde,maaroverdelandbouw;nietoverveeteelt,ooknietover
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kleinvee, maar over landbouw. Het land dat gereed is om afgesneden
te worden, zal hij niet bezoeken. Wat geoogst zou moeten worden,
wordtnietgeoogst.Hetjongezalhijnietzoekenofverzorgen.Datwat
afbreektofgeknaktis,moetimmersopgerichtworden.Datsoortdingen
zalhijnietdoen.Danwordtineensweerovergeschakeldnaardekudde.
Dat "klauwen" is wat overdreven. Het zijn de poten van die beesten.
Degedachteisdathijdekuddeopeet.Preciesdatzelfdewerdaleerder
gezegd over de ontrouwe herders, die namelijk de kudde opeten. We
hebbendaareerderovergelezen.DatwasinJeremia,wantdeontrouwe
herderendiekwestievandepottenbakkerkomenallebeivoorinJeremia.
VerderkomenzesamenvoorinZacharia11.

Er wordt in vers 17 een oordeel aangekondigd over deze valse profeet,
want hij is feitelijk dé valse profeet. De arm heeft te maken met zijn
macht. Dat is makkelijk uit te leggen, want het woord "arm" betekent
in een heleboel talen ook "leger". Het heeft te maken met de macht.
Sommigemensenhebbenhunkrachtinhunarmenensommigemen-
senhebbeneenheelleger.Datishetzelfde:eenarmyofeenarmée.Het
rechteroogheefttemakenmethetrecht,debronvanhetrecht.Eenoog
iseenbronenrechtofrechts is inderdaadrecht.Hethangtdaar inelk
gevalmeesamen.Hetbetekentdathijhetrechtdusnietzalvoortbren-
genendaaromookonderhetoordeelzalkomen.Zijnarm,zijnmacht,
zalafgesnedenworden,dushetzwaardzalzijnoverzijnarmenoverzijn
rechteroogomdathijinderdaadgeenrechtdoet.Zijnrechteroogzaldus
donkerworden.Datwilzeggendathetnietzalwerken.Datbetekentdat
hijgeenrechtzalvoortbrengen.Hijzalzichnietaanwettenhoudenen
zekernietaandewettenofleringenvanGodZelf.

We zijn hier dus inderdaad aangekomen vanuit het Oude Verbond in
dedagenwaarinhetNieuweVerbondinwerkingtreedt,maarnogniet
is toegepastop Israël,wantdetoepassingvanhetNieuweVerbondop
Israëlvindtpasplaatsbijhunbekeringendatwordtpasgenoemdinde
hoofdstukkendienuvolgen,namelijkZacharia12-14.Diehorenbijelkaar
ensprekenallemaaloverdebekeringvanIsraël.

Ik zal nog een voorbeeld geven. Zacharia 11 : 12, 13 spreken over de ver-
werping van de Here Jezus Christus, over Zijn kruisiging enzovoorts. In
Zacharia12-14,tebeginnenbijZacharia12:1,wordtgesprokenovereen
bekeerdIsraël,overIsraëlonderhetNieuweVerbond.Watdaartussenin
ligt,wetenwijallemaal.TussendeverwerpingvandeChristusdoorIsraël
endebekeringvanIsraëlligtderoepingvandeGemeente.Datisinder-
daad wat we mogen verwachten. Die vinden we dan ook in Zacharia
11 : 14.Wat er vervolgens nog tussenin ligt, zijn de dagen van de grote

verdrukkingendedagenvandezevalseprofeet,diedanookgenoemd
wordt inZacharia11 : 16, 17.Daarnakomenweeindelijk terecht indeze
profetieën over het definitieve herstel van Israël, zoals we er trouwens
ookalenigegehadhebbenindevoorgaandevisioenenvanZacharia.

13. Zacharia 12

Zacharia 12 : 1-9
1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE 

spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, 
en des mensen geest in zijn binnenste formeert.

2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwij-
meling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, 
in de belegering tegen Jeruzalem.

3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem 
stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die 
zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden 
worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar 
verzamelen.

4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met 
schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; 
maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en 
alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.

5 Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De 
inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den 
HEERE der heirscharen, hun God.

6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een 
vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel 
onder de schoven; en zij zullen ter rechterzijde en ter lin-
kerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal 
nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.

7 En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behou-
den, opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de 
heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet ver-
heffe tegen Juda.

8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem 
beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te 
dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als 
goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht.

9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te 
verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.



B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � � �

DatisdaneenheeluitgebreideprofetieoverdereddingvanJeruzalem,
waarvandeomstandighedenonshiernietzoprecieswordenmedege-
deeld,maardatismeestalhetprobleemindezogenaamdekleineprofe-
ten.Wijkennendeomstandighedenechterreedsuitdeandere,namelijk
uitdegroteprofetenenzekerookvooreendeeluithetN.T.Vandaardat
we het hier in Zacharia ook heel gemakkelijk kunnen herkennen. Het
is duidelijk dat in vers 1 staat dat de Heere spreekt. Zijn Naam wordt
ook twee keer genoemd. Hij wordt daar genoemd als de Schepper. Hij
isnamelijkDegenediedehemelenuitbreidt.DatbetekentnietdatHij
de hemelen groter maakt, maar Hij is Degene die de hemelen maakt.
Hijheeftzegemaakt.Dehemelenzijnuitgebreid.Datbetekentdatde
hemelen ontstaan of ontsprongen zijn in het centrum, namelijk daar
waardeHeerZelfis.VanuitHemwordthetuitgebreid.Hijdoetdatnog.
Hijhoudtdatnamelijkinstand.Dehemelenblijvenookuitgebreid.Die
Heerdoetdat.HetisdusdeHeerdiedezescheppinggemaaktheeft.Als
Hijdehemelheeftuitgebreid,dankomenwedaarnaterechtbijdeaarde.
ErstaatdanookdatHijdeaardegrondvest.DeHeerspreidtdehemeluit
ofbreidtdehemeluitvanuitZichzelfendegrensvandehemelwordt
gevormd door de aarde, die dan ook gegrondvest is, die dan ook vast
staat.Hetiseigenlijkookeenvastegrensvandescheppingalszodanig.
HetgaaterdusomdatdeHeerZichhiernietvoorsteltalsdeHeervan
Israël,hoewelHijdatis.Datstaaterook,maarHijsteltZichhiervoorals
deSchepperZelf.HijisdusDegenediedezewereldgemaaktheeft,Die
ookIsraëlgemaaktheeftenDiedaarmeeookdoetwatHijwil.

Zacharia 12 : 2
2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwij-

meling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, 
in de belegering tegen Jeruzalem.

Die Heer die de schepping gemaakt heeft, zal Jeruzalem stellen tot
drinkschaalderzwijmeling.HijisnamelijkdeSchepper.Hijisdegenedie
de hemel uitbreidt, Die de aarde grondvest. Hij heeft de aarde feitelijk
gegrondvest,maarinzekerezindoetHijdatnog.Hij isookdegenedie
desmensengeestinzijnbinnensteformeert.Hijisnamelijkdegenedie
demenslevengeeft, inhetalgemeengesproken.Daarkunjenoglang
bijstilstaan,wanthetformerenvangeestiniemandsbinnensteisniet
alleen dat hij het leven ontvangt. Het wil ook zeggen dat hij opgroeit
en een persoonlijkheid wordt, zo noemen wij dat, dat hij zich kennis
verwerft.Godisnamelijkdegenediedemensvormt.Sommigemensen
laten zich niet vormen, zodat we meteen kunnen vaststellen dat deze
vormingvandemensendevormingvandegeestindemensinderdaad

eenaangelegenheidisdiemetnameopdegelovigenvantoepassingis.
Zijzijnhetdiezichgeestelijklatenonderwijzenenwiensgeestdanook
geformeerdwordtinhunbinnenste.Hetisdusnietalleeneenverwijzing
naardeschepping.Hetisookeenverwijzingnaarwatergebeurtbijelke
gelovige.Bovendienenmeerspeciaalisheteenverwijzingnaarweder-
geboorte,wantbijwedergeboortekrijgtmenopnieuw,ofweer,ofalsnog
geest,maardanHeiligeGeest.Datisdusooknieuwleven.Aldiedingen
zittenhierinopgesloten.HijisdanooknietalleendeScheppervandeze
oude schepping, maar Hij schept wel degelijk ook nieuwe hemelen en
eennieuweaarde,zoalsaleerdergezegdindelaatstehoofdstukkenvan
Jesaja.(65:17;66:22)

Deze Schepper spreekt in Zacharia 12 : 2: "Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen
toteendrinkschaalderzwijmelingallenvolkenrondom; ..."Menzaluit
Jeruzalem drinken, maar men zal er dronken van worden. Iemand die
zwijmelt is iemanddiezenietallemaalmeeropeenrijtjeheeft,diede
dingen door elkaar ziet. Jeruzalem zal zo’n drinkschaal der zwijmeling
zijnvoorallevolken."Allenvolken"betekent"voorallevolken".Devolken
liggenrondomJeruzalem.Jeruzalemwordtbeschouwdalsdenavelder
aarde,hetmidden."...ja,ookzalzijzijnoverJuda,indebelegeringtegen
Jeruzalem". Jeruzalem zal de schuilplaats van Juda zijn. Juda zal er in
woneneninbewaardworden.JeruzalemzalzijnoverJuda.ErstaatJuda,
dusnietIsraël.Hetisdusechthetjodendom.Datwilzeggendatereen
tijd komt waarin Juda, dus afstammelingen van de Joden, in Jeruzalem
zullen wonen, hoewel het dagen zijn waarin Jeruzalem belegerd zal
worden.Ikmoetermeteenbijzeggendatditdusnietdebelegeringvan
Jeruzaleminde70-steweekvanDaniëlis,vóórdebekeringvanIsraël.Het
isdebelegeringvanJeruzalemnáhunbekering.HierisJeruzalemname-
lijkgesteldtotdrinkschaalderzwijmelingvoorallevolkenrondom;niet
metbetrekkingtotJudazelf.Judazelfistotgeloofgekomen,wantdaar
sprekendezedingenover.Hetgebeurtdusinde33jaren,nadatIsraëlaan
heteindvande70-steweekvanDaniëltotgeloofgekomenís.Wehebben
daneenbekeerdIsraël,levendinPalestina,terugverzamelduitdeballing-
schap,maarwaarbijdeheideneninderdaadJeruzalemzullenbedreigen.
Zezullendatweldoen,maarzezullenzichaandatJeruzalemvertillen.
Datheetdatzeervanzullendrinken,maarzezullenzwijmelen.Zezullen
nietmeerwetenwatzedoen.Datwordtdanookherhaaldin:

Zacharia 12 : 3
3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen 

zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daar-
mede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en 
al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
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Eerstwasheteendrinkschaal.Mendrinkteruitendanwordtmenerniet
goedvan.Nuisheteensteen.Zenemenhemalslastop.Zeproberende
steenopte tillen.Hetaardige isdandatdesteenhierdusbeschouwd
wordt als een soort mes. Dat is het ook, want het Hebreeuwse woord
voor steen wordt naar het Nederlands inderdaad soms vertaald met
"mes".Devertalersdoenhetsomsheelnetjesenvertalendanmet"een
stenenmes".Hiervertalenzemet"steen",maaruithetverbandblijktdat
heteenstenenmesis.Hetiseenscherpesteen.Wiehemtiltzalerdoor
doorsnedenworden.

AllevolkerenzullenzichkerentegenJeruzalem,eenvoudigomdatmen
zich niet door Jeruzalem wenst te laten onderwerpen. Het is namelijk
in de dagen dat van Jeruzalem de wet zal uitgaan. Vanuit Jeruzalem
wordtdannamelijkhetkoninkrijkvanChristusoverdeaardegevestigd.
Diegenen die zich daar niet aan willen onderwerpen, keren zich dus
tegenJeruzalem.Datiswathiergebeurtenwathierbeschrevenwordt.
HetiseensituatievanstrijdrondomJeruzalem,maargeenstrijdtegen
eenongelovigJeruzalem,wantdatwordtgenoemdinZacharia14:1.Het
iseenstrijdtegeneengelovigJeruzalem,waartegenaldevolkenzullen
optrekken.Misschiennietallemaaltegelijk,maarzezullenhetdoen.Ze
zullenzichtegenhaarverzamelen.Datbetekentooknietdatzegelijktij-
digoptrekken.Datbetekentdatdevolkerenheteenswordenmetelkaar.
Dat ze zich verzamelen, betekent dat ze samen komen. Dat hoeft niet
persétezijndatzeallemaalbijelkaarkomenenzichopstellen inrijen
vanvijfofietsdergelijks.Hetbetekentdatzehetmetelkaareenswor-
denaandeonderhandelingstafelendatzedeoorlogofdevijandschap
althans,verklarenaanJeruzalem.Zoverzamelenzezich.

Als in de Bijbel staat: "Verzamelt het volk", dan staat er dikwijls bij:
"Verzameltdeoudsten",(Jozua24:1;Joël1:14)wanthetvolkverzamelen
heeftsomsweinigzin.Danbenjemetenkelehonderdduizendenmensen
bijelkaar.Watdoejedaarnumee?Metzo’nmassavaltuiteraardnietste
beginnen.Danverzameljedusdeoudsten,devolksvertegenwoordiging.
Zoishethiernatuurlijkook."Devolkenderaardezullenzichtegenhaar
verzamelen"komtuiteraardovereenmetwatookstaatindeeerstever-
zenvanPsalm2,waardevolkerenendeheidenen tezamenkomen.Ze
beraadslagentezamentegenGodentegenZijnGezalfde.Datisditook.
VergelijkhetdanmaarmetdeeersteverzenvanPsalm2.

Zacharia 12 : 4a
4a Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met 

schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; ...

Hetpaardspreektoververheffingenmajesteit.DatwasinZacharia10
: 3, waar het ging over het paard Zijner majesteit. Paarden waren dus
ook indevoorgaandehoofdstukkenaleenbeeldvankoningschap,van
verhevenheid,hoogheid.Dezeheidensevolkerendiehetkoningschapin
hunhoogmoedaanzichtrekken,zullendatkoningschapinderdaadniet
krijgen. De paarden worden schuw. Men krijgt de beesten niet bij het
gewenstedoel.Zeblijkennietberijdbaartezijn.Erkomtniksvanterecht.
Deruiterszijn feitelijkdevolkeren.Hetheeftdusallemaalgeenzin.Er
komtniksvanterecht.Hetbetekentookniks.Alsietszinneloosis,ishet
zonderzinenduszonderbetekenis.Danstelthetdusniksvoor.Watdeze
heidenendoen,steltookniksvoor.DatisookprecieszoalshetinPsalm
2staat.DaarstaatdatdevolkerentezamenberaadslagentegenGoden
ZijnGezalfde,maarhetsteltniksvoor,wantDieindehemelwoont,zal
lachen.DeHeerneemthetzoserieusnuookweerniet.Ditgedoevandie
heidenenisnamelijkzinneloos.

Zacharia 12 : 4b
4b ... maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en 

alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.

ErstaatJuda.Hijzalweerheteenenandervoortbrengen,wantdangaan
deogenopen.Hetoogiseenbron.Datishetzelfdewoord.AlsdeHeer
Zijnoogzalopenenover Juda,betekentdatdatHijhenwatzalgeven.
De paarden der volken brengen er echter niks van terecht. Hier wordt
dus eigenlijk verschil gemaakt tussen de paarden der volken die blind
wordenenhetpaardvanJudadatzijnogenopentendatkijkenkan.Dat
paardvanJudaisvolgensditversdeHereJezusZelf.Hijzelfisnamelijk
hetpaardvanIsraël.DatbetekentdatdeoverwinningvoorIsraëlis,voor
Jeruzalem,voordeJoden.

Zacharia 12 : 5
5 Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De 

inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den 
HEERE der heirscharen, hun God.

DeleidsliedenvanJudazijndeoudstenvanhetvolk,deverantwoorde-
lijkemensen,deregering.Diezullenzeggen:"DeinwonersvanJeruzalem
zullen mij een sterkte zijn". Men vertrouwt dus op de inwoners van
Jeruzalem, op het volk als zodanig. Zij zijn een sterkte in de Heere der
heirscharen,hunGod,zodatdeinwonersvanJeruzalemhier inderdaad
gelovigen zijn. Dat betekent dat het ook inderdaad niet gaat om Juda
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ofJeruzaleminde70-steweekvanDaniël,wantinde70-steweekvan
Daniëlzijnzijnogongelovig.Hetisdusaanzienlijkdaarna,omdataanhet
eindvande70-steweekvanDaniëlJeruzalemverwoestwordt,zoalsin
Zacharia14:1staat.Hetisdusinderdaadindeloopvande33jaar,waarin
dezedingengebeurenmethethoogtepuntaanheteindedaarvan.

Deleidsliedenvanhetvolkhebbenhunvertrouwengesteldophetvolk
als zodanig. De kracht van Jeruzalem is gelegen in de kracht van de
inwoners,desterktevandeinwonersvanJeruzalem,maardesterktevan
deinwonersvanJeruzalemisweergelegenindeHeerederheirscharen
diehunGodis.Hetzijngelovigen.HetisditJeruzalemwaarvangezegd
wordt:BidtvoordevredevanJeruzalem.(Psalm122:6)Hetiseengelovig
Israël oftewel een Jeruzalem dat bewoond is door gelovigen. Er wordt
gebedenomvrede,eenvoudigomdaterweldegelijkoorlogsdreigingis
indiedagen,dienogdagenvangroteverdrukkingzijn.Datisuiteraard
nietdegroteverdrukkingvande3,5jaar,maarvanwatdaarnavolgt.Het
zalvredehebbenomdatmenzijnvertrouwengesteldheeftopdeHeere
derheirscharen.Datisdegedachte.

Zacharia 12 : 6
6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een 

vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel 
onder de schoven; en zij zullen ter rechterzijde en ter lin-
kerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal 
nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.

Dithoutiseenuitbeeldingvandeheidenenofalthansvanhetongeloof
inhetalgemeenofdeongelovigevolkeren.Judaisdefakkeldiegebruikt
wordt om dat hout te verbranden. Juda, de Joden, worden gebruikt
omdevolkeren teoordelen.Degedachte isnatuurlijkdatdeheidenen
optrekkentegenhetjodendom,maarzevertillenzichaanJeruzalem.Ze
proberendiesteentetillen,maarinplaatsdaarvansnijdenzezicheraan.
Zezullenopengeretenworden.Menkomtalseenhoophout,maarmen
komtbijdezevurigehaarddieinderdaaddathoutinbrandsteekt.Het
staat er twee keer. "Ik zal Juda stellen als een vurige haard onder het
hout" en "als een vurige fakkel onder de schoven". Bij de schoven gaat
hetiniedergevalindeeersteplaatsomhetstroennietzozeeromhet
graanzelf.Hetgaatomdeschovenendiewordenhoofdzakelijkgevormd
doorhetstro.Jeherkenthierinhethoutenhetstrouit1Korinthe3,dat
verbrand wordt door het vuur. (1 Korinthe 3 : 9-15) In 1 Korinthe 3 gaat
hetalleenoverdewerkenvandegelovigendiegeoordeeldwordenna
deopnamevandeGemeente,maarhetprincipeblijftgelijk.Alwateen

ieder gedaan heeft, zal inderdaad geoordeeld worden door het vuur.
Godzalhetinhetoordeelbrengen.Alsdeheidenengeoordeeldworden,
gebeurtdatmededoormiddelvanIsraël.Israëlisdandusdatvuurofdie
steenofdiedrinkschaal.

"... en zij zullen ter rechterzijde en ter linkerzijde alle volken rondom
verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. Dat
gebeurtdusnaarallekanten,metalsresultaatdatJeruzalemalsnogzal
blijveninhaarplaats,namelijkteJeruzalem."Nog"betekentheeldikwijls
"alsnog". Het klinkt een beetje dom als je zegt: Waar is Jeruzalem? In
Jeruzalem.Zodomisdatechterniet.Weetunietdatwehetnetgehad
hebbenoverwatIsraëlis?ToenbleekhetdeGemeentetezijn.Denaam
vandehoofdstadvanIsraël,Jeruzalem,kandusookweldegelijkworden
toegepast op de Gemeente. Van de Gemeente staat: Jeruzalem is ons
allermoeder,maardaneenJeruzalemdatbovenis.

Galaten 4 : 26
26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons 

aller moeder.

DitzegtPaulusdaaroverdeGemeente.HetiseenvergelijkingmetIsraël,
omdatIsraëlopaardedemoederisvanhetjodendom.Jeruzalembete-
kentletterlijk:Stichtingvanvrede.JekuntdenaamJeruzalemweldege-
lijkoverdrachtelijkvantoepassingbrengenopdeGemeente.Waarisdan
Jeruzalem?NietinJeruzalem.Anderevraag:Waarisdetempel?Nietdaar
inJeruzalem.Dieisbijvoorbeeldhier,wantdetempelishethuisGodsen
datzijnwij,staato.a.inTimótheüs.(1Timótheüs3:15)Daarhoudenwe
hetdusmaarop.DetempelisinJeruzalem.WaarisdanJeruzalem?Hier!
BijdeGemeente.DaaromstaathierdatJeruzalemalsnogzalzijnwaar
hethoort,namelijkinhaarplaats,teJeruzalem.Datlijdtdusgeentwijfel.
Hetaardigevanzo’nuitspraakisdatjehemnietmeerkuntvergeeste-
lijken.Datluktjenietmeer.WaarisJeruzalem?TeJeruzalem.Datstaat
er zo stellig. Daar kun je dus geen andere toepassing meer aan geven.
Vooraldat"nog"datertussenstaat,isheelduidelijk.Datveronderstelt
datereentijdgeweestiswaarinJeruzalemnietteJeruzalemwas,maar
indetoekomstkomtereentijdwaarinJeruzalemwelteJeruzalemzal
zijn. Stichting van vrede is nu niet te Jeruzalem maar in de gelovigen,
verspreid onder de volkeren. Het is dus feitelijk onder de heidenen of
beter: in de Gemeente. Daar komt het op neer. In de toekomst zal die
vrede echter wel degelijk gesticht worden door of in Jeruzalem. Het is
dusnietalleeneenbelofteinverbandmetdetoekomstvanJeruzalem,
maarhet is tegelijkertijddevaststellingdatereentijdzouzijnwaarin
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denaamJeruzalemeenwatanderetoepassingzoukrijgendanalleende
geografische.Hetzoueengeestelijkebetekenishebbennaastdegewone
letterlijkeenaardrijkskundige.HetbetekentdusdatJeruzalemhersteld
zalworden.

Zacharia 12 : 7
7 En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behou-

den, opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de 
heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet ver-
heffe tegen Juda.

Ditiseenmoeilijkvers,maarnadevoorgaandeverzenmaghettochniet
zomoeilijkmeerzijn.Dat"voorste"ishetzelfdeals"eerste".Hetklinktook
bijnahetzelfde.Hetisvooraanendusalseerste.Eententiseenwoon-
plaats of zo u wilt een tijdelijke woonplaats, maar alles in deze oude
scheppingistijdelijk,dusdatmaaktnietzoveeluit.Dehuisvesting,de
plaatsofdewoningvanJudaendusvandeJodenzaldusdeeersteplaats
zijn. Als alle volkeren een plaats hebben en hun tenten hebben, dan is
deplaatsvanJudadeeerste.DeJodenzijndushetbelangrijkstevolkte
middenvandeoverigevolkeren.Datiseenbekendewaarheid.Ikhebwel
eensmeergezegddatdeJodendebelangrijksteheidenenzijn.Hetishet
eerstevolk.Datstaathierook.

"EndeHEEREzaldetentenvanJudatenvoorstebehouden, ..."Hetzag
ernaaruitdathetnietzozouzijn,maardeHeerzalervoorzorgendat
ditzobehoudenblijft.Hetkomttochweergoed.Datkomtdusovereen
met: "Jeruzalemzalnogblijven inhaarplaats te Jeruzalem".Danstaat
erwaaromditgebeurt,waaromJudaofhet jodendomheteersteblijft
onder de volkeren. "... opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de
heerlijkheidderinwonersvanJeruzalem,zichnietverheffetegenJuda."
"Tegen" is hetzelfde als "in de plaats van". Het veronderstelt omruiling
of gelijkwaardigheid. De gedachte is dat de heerlijkheid van het huis
vanDavid,watfeitelijkhetzelfdeisalsdeheerlijkheidderinwonersvan
Jeruzalem, een andere plaats zou kunnen innemen als Juda. Het zou
kunnen zijn dat er verschil bestaat tussen Juda, het jodendom, en aan
de andere kant de heerlijkheid van het huis van David en de inwoners
vanJeruzalem.DeheerlijkheidvanhethuisvanDavidisdeheerlijkheid
van Christus en de heerlijkheid van Christus is de heerlijkheid van de
GemeenteendatisnietJuda.

Hetgaathieromhetverschiltussenhetjodendomendechristenen.In
dezeverzenwordtgezegddateruiteindelijkgeenverschil isendatde

heerlijkheidvanhethuisvanDavidendeheerlijkheidvandeinwoners
vanJeruzalembegrippenzijndienietuitsluitendvantoepassingzijnop
deGemeentenu,maarweldegelijkookopJudastraks.Dezedingenzul-
lenzichnamelijknietverheffen,ofhogerworden,indeplaatsvanJuda.
De Gemeente is gekomen in de plaats van het jodendom. Dat is wel
degelijk zo. Het is bovendien verheven, hoger, omdat het een hemelse
plaats inneemt. Over de toekomst staat echter dat de heerlijkheid van
het huis van David en de heerlijkheid van de inwoners van Jeruzalem
zichnietzalverheffentegen,indeplaatsvanoftenkostevanJuda.Dat
betekentdatalsweoverdeheerlijkheidvanhethuisvanDavidlezenen
overdeheerlijkheidvandeinwonersvanJeruzalem,wedatiniedergeval
in deze plaats niet mogen vergeestelijken.We kunnen niet zeggen: De
heerlijkheidvanhethuisvanDavidisdeGemeente,wantdeGemeenteis
hetLichaamvanChristusenChristusisdeZoonvanDavidenwijzijneen
huisenduszijnwijhethuisvanDavid.Datiswelwaar,maardatwordt
hier uitdrukkelijk niet bedoeld en vandaar die toelichting. De Heer zal
Judadezeplaats(Jeruzalem)geven,opdatdezedingenzichnietverhef-
fentegen,endusindeplaatsvanJuda,wantdeheerlijkheidvanhethuis
vanDavidendeinwonersvanJeruzalembehoortaanJuda.DatzalJuda
zijn.DeheerlijkheidvanhethuisvanDavidisdeheerlijkheidvanJudaen
deheerlijkheidder inwonersvanJeruzalemisdeheerlijkheidvanJuda,
deJoden.Datisnietaltijdzogeweest.Metnameinonzebedelingisdat
niethetgeval,maarindetoekomstzaldatweldegelijkweerhetgeval
zijn. Het was eigenlijk onmogelijk om in de oudtestamentische dagen
dezeprofetieëntebegrijpen.Menkonhooguitalgemeenzeggendater
reddingzouzijnvoorJeruzalem.

Zacharia 12 : 8
8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem 

beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te 
dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als 
goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht.

HijdiedeSchepperis,dieHeeruitZacharia12:1,Hijzaldeinwonersvan
Jeruzalem beschutten. Letterlijk betekent dat dus dat Hij er een schut-
tingomheenzet.Hijbeschermthen.Hetzoukunnenwezendaterwat
misgaat,maardegenediestruikelenzou,zaltediendagezijnalsDavid.
Hoewel zo iemand struikelt, zal hij toch opgericht worden. Van David
lezenwedathijsomsstruikeldeenwerdopgericht.zie zijlijn 33Degenedie
onderhen,namelijkonderdeinwonersvanJeruzalem,onderdiegelovi-
gendus,zoustruikelen,zaltediendagezijnalsDavid.Ikhebnuveelmeer
deneigingnietaanDavid tedenken,maaraanChristus.Hij isDegene

Zijlijn  33

De belangrijkste 
struikeling van David was 
dat hij struikelde over de 
buurvrouw. Dat was een 
struikeling van David 
waaruit hij hersteld wordt, 
maar ik moet er wel bij 
zeggen dat deze struikeling 
van David en zijn herstel 
de uitbeelding is van de 
dood en opstanding van 
Christus; van het lijden dat 
op Christus komen zou en 
de heerlijkheid daarna. 
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overwiehetgaat,diestruikelde.Hijstierf,maarHijwerdhersteld.Daar
gaathetom.Hetspreektinbedektetermenoverwedergeboorte.

"...enhethuisDavidszalzijnalsgoden;..."Demeesteenvoudigeverkla-
ring is dat het huis van David gevormd wordt door de Here Jezus Zelf,
wantHijisdeZoonvanDavidenHijisdegenedieopdetroonvanDavid
zitenHijisGod.Hetstaatinhetmeervoud,omdathetoverdeGemeente
gaat. Het gaat over Christus inclusief Zijn Lichaam, de Gemeente. De
EngeldesHeerenisChristus.EerstheethetDavid,danhethuisDavids
endandeEngeldesHeeren.Hetisdriekeerhetzelfde,namelijkChristus.
DezebeschrijvinggaatoverdesituatienadebekeringvanIsraëlendus
nadeopnamevandeGemeente,zodatwetweecategorieënalhebben,
namelijk de Gemeente en Israël als twee onderscheiden volkeren die
hundefinitievebestemmingbereikthebben,waarnanogdestrijdwacht
tegendenognietbekeerdeheidenen.

Zacharia 12 : 9
9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te 

verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.

"Tegen"heefthierookdezelfdebetekenisals"indeplaatsvan".Hetzijn
deheidenendiezichindeplaatsvanJeruzalemwillenstellen,dieoverde
volkerenwensenteregerenmetvoorbijzienvanJeruzalem.DeHeerzegt
datHijzalzoekenteverdelgenalleheidenendietegenJeruzalemaanko-
men.Datzalookinderdaadgebeuren,opmeerdaneenmanier.Zacharia
12 : 1-9gaatoverhettoekomendherstelvanIsraël.Hetgaat inderdaad
omhetherstel letterlijkvan Israëlen letterlijkvan Jeruzalem,zoalswe
metnameookgezienhebbeninvers6,waarstaatdatJeruzalemnogzal
blijveninhaarplaatsteJeruzalem.Datbetekentdatweinderdaadmet
vierprofetieëntemakenhebbendieeenletterlijkevervullingzullenont-
vangenmetbetrekkingtoteenletterlijkJeruzalem.Alsdeinwonersvan
Jeruzalem tot geloof, tot bekering komen, zal daarna Jeruzalem inder-
daadgebouwdworden.Vers9vanZacharia12hoorteigenlijkgelezente
wordennaast:

Psalm 122 : 6, 7
6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, 

die u beminnen.
7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.

DezekortePsalmspreektovereenhersteldJeruzalemindedagenvande

wederkomstvanChristus.Hetiseenhersteld,eenherbouwdJeruzalem,
datherbouwdwordtnadeverwoestingaanheteindvande70-steweek
vanDaniëlenuiteraardvoordatdelegersvanBabelinArmagéddonver-
overdofvernietigdzullenworden.Wehebbenhetdusoverde33jaren
tussendebekeringvanIsraëlenhetmomentwaaropallevolkerenzich
onderworpenzullenhebbenaandeHereJezusChristus.Indezelfdetijd
heerstdegroteverdrukkingoverdevolkeren.Het isookde tijdwaarin
Jeruzalem herbouwd wordt en waarin de twaalf stammen van Israël
worden terugverzameld naar het land. Over dat Jeruzalem gaat het.
HetisdushetJeruzalemvanwaaruithetMessiaanseRijkoverdeaarde
gebouwdwordt.

Er iseenovergangtussendeverzen9en10.Daarstaatnietvoorniets
eennieuwekoptussen.Vers9spreekteroverdatdeHeerzalzoekente
verdelgenalleheidenen.DeanderekantvanhetverhaalisdatdeHeer
overhethuisvanDavidenoverdeinwonersvanJeruzalemzaluitstorten
deGeestdergenadeendergebeden.DatbetekentdusdatdeHeerindie
dagenaandekantvanIsraëlstaat.Datisweleensandersgeweest.Een
iederdieooitdeprofetenvanhetO.T.heeftnagelezen,moettotdeont-
dekkingkomendatereigenlijkovergesprokenwordtdatdeHeermeer
aandekantvandevijandstaat,danaandekantvanIsraël.Hetisaltijd
deHeerdiedreigttotIsraël,diehenvermaant,wantanderszalHijdehei-
denenzenden.Inditgevalzijnderollenomgedraaid,eenvoudigomdat
inmiddels de bekering van Israël heeft plaatsgevonden. Daarom wordt
hiergesprokenovereenherbouw,eenherstelvanJeruzalem,waarbijde
heidenenverdelgdzullenworden,althansdevijanden.OverIsraëlzelfzal
echterdeGeestdergenadeendergebedenuitgestortworden.

Zacharia 12 : 10-14
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van 

Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der 
gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorsto-
ken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met 
de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over 
een eerstgeborene.

11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, 
gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van 
Megiddon.

12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het 
geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder 
vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van 
Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
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13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun 
vrouwen bijzonder; het geslacht van Simeï bijzonder, en 
hun vrouwen bijzonder;

14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun-
lieder vrouwen bijzonder.

Erstaat:"overhethuisDavidsenoverdeinwonersvanJeruzalem".Ukunt
aannemendatditbetekent:"overhethuisDavids,namelijkoverdeinwo-
nersvanJeruzalem".DegenendiedaninJeruzalemwonen,makendeel
uitvanhethuisvanDavid;nietomdatzeheeldirectnaastefamilievan
Davidzijn,maaromdatzedeeluitmakenvandehuishoudingdieonder
leidingvanDavidstaat.MetDavidbedoelikuiteraarddeZoonvanDavid,
ChristusZelf.BovendienisJeruzalemdestadvanDavid.Omhethelemaal
precies tezeggen:Erzijntweestedendiezogenoemdworden.Deene
isBethlehem,destadDavids,endeandereisJeruzalem.Bethlehemheet
zo omdat daar de familie van David vandaan komt. Jeruzalem heet zo
omdathetdestad isdieDavidveroverdeopdeJebusietenenwaarhij
zijnpaleisbouwde,vanwaaruithijvervolgensoveralletwaalfstammen
vanIsraëlregeerde.VandaardatditookdestadDavidsheet,maardan
verwijsthetnaardetroonvanDavid.HethuisvanDavidheeftvanalles
temakenmetdeinwonersvanJeruzalem,wantzijdiezichonderwerpen
aan David en aan de huishouding, de heerschappij dus eigenlijk, van
David,wonen in iedergevalook in Jeruzalem.Daargaathetmaarom,
want vanuit Jeruzalem zal David dan wel de Zoon van David, regeren.
Het is dus duidelijk dat het dan gaat om gelovigen, want degenen die
hetKoninkrijkbinnengaanzijnslechtsgelovigen.Alsdezemensendus
het huis van David en inwoners van Jeruzalem genoemd worden, dan
kan het niet anders of het zijn gelovigen, want anders maken ze daar
geendeelvanuit.Menmoetimmerswederomgeborenwordenomhet
Koninkrijktekunnenbinnengaan.(Johannes3:3-5)Datgeldtnu,maar
datgeldtindiedagennetzogoed.Inonsgevalgaathetdanomhetver-
borgenKoninkrijkeninhungevaloverhetteopenbarenofgeopenbaar-
deKoninkrijk,maarhetprincipeblijftgelijk.Vleesenbloedkunnenhet
Koninkrijknietbeërven.(1Korinthe15:50)Menmoetduswedergeboren
zijnomhetintekunnengaan,zodathierperdefinitiegesprokenwordt
overgelovigen.Hunwedergeboortewordtfeitelijkookgenoemd.

DezeprofetieendeprofetievanJoëlzijndegroteprofetieëninhetO.T.
diesprekenoverdekomstofdeuitstortingvandeHeiligeGeest.Hetis
de profetie van Joël die door Petrus wordt aangehaald in Handelingen
2, maar deze profetie van Zacharia is dé grote andere profetie die de
uitstortingvandeGeestdergenadeendergebedenaankondigt.Hetzal

duidelijkzijndathetnoemenvandegenade,deGeestdergenade,direct
eenverwijzingisnaarhetNieuweVerbond.HetisdeGeestdiegegeven
zalwordenonderhetNieuweVerbond.Hijheet inderdaadnietHeilige
Geest,ooknietinJoël,maarishetuiteraardwel.

DieGeestdergenadeendergebedenzalwordenuitgestortoverhethuis
van David en de inwoners van Jeruzalem. Dat betekent dat zij die het
Koninkrijkbinnengaan,dezeGeestontvangen.VanuithetN.T.isdatniet
zo’nmoeilijkegedachte,wantzoishetmetonsook.Wijwordenweder-
geborenopdatwehetKoninkrijkzoudenbinnengaan,maarbijwederge-
boorteontvangenwijdieHeiligeGeest.Eigenlijkishetzodatwederge-
boortezelfsnietsandersisdanhetontvangenvandieHeiligeGeest.Het
zijnalleentweeverschillendeuitdrukkingen,maarhetgaatomprecies
hetzelfde. Bij wedergeboorte wordt men geboren uit de Geest en wat
uitdeGeestgeborenis,datisgeest.(Johannes3:6)Bijwedergeboorte
ontvangen wij nieuw leven, een nieuwe natuur, die als "geest" wordt
aangeduidvolgensJohannes3.Datbetekentdusdatdekomstofdegave
vandezeGeestnietsandersisdandegaveofdekomstvanhetnieuwe
leven,hetopstandingslevendaterisinChristus.Moeilijkerishetniet.

HetisuiteraarddeGeestvanGod,maarHijwordtdeGeestdergenade
endergebedengenoemd.Eenredendaarvoorisdatgenadenueenmaal
hetkenmerkisvanhetNieuweVerbond,zodatjezoukunnenlezen:"De
GeestvanhetNieuweVerbond".Datkloptnatuurlijk,wanthetNieuwe
VerbondkomteveneenstotstanddoordeopstandingvanChristus.Het
nieuwe leven en het NieuweVerbond horen bij elkaar, zo goed als het
oudelevenenhetOudeVerbondbijelkaarhoren.HetOudeVerbond,het
verbondderwet,werd immersgelegdophetvleesendusopdeoude
mens,zodathetNieuweVerbonduiteraardnietopvleesmaaropgeest
gelegdwordt,dusopdenieuwemens,dieniet leeftonderdewet,het
Oude Verbond, maar onder de genade, het Nieuwe Verbond. Daarom
heetHijduskennelijkdeGeestdergenadeendergebeden.Ookdietwee
dingenhorenbijelkaar,wantgenadeengebedenzijnvanelkaarafhan-
kelijk. Gebeden duiden namelijk op de afhankelijkheid van de mens,
de gelovige, van God. Gebed is in het algemeen de uitdrukking van de
afhankelijkheidvandegelovigevanGod.Ingebeddrukthijdatookuit,
ongeachtofdatgaatomaanbiddingofomeenvragendgebed.Datblijft
precieshetzelfde.Onderalleomstandighedengevenweinhetgebedte
kennendatwijonszelfplaatsenonderdeleidingofonderdeheerschap-
pijvandeHeer.WeplaatsenonsfeitelijkonderZijngenade.

De Geest der genade en der gebeden is dus de Geest van het Nieuwe
VerbondenduseigenlijkdeHeiligeGeest.DeHeerbeloofthierdatHij
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dieGeestzaluitstortenoverhethuisvanDavid,namelijkde inwoners
van Jeruzalem. De gelovigen, zij die zich plaatsen onder de heerschap-
pij van de Zoon van David, zullen die Geest ontvangen. Petrus had in
Handelingen 2 : 16 net zo goed kunnen zeggen: "Dit is wat Zacharia
gezegdheeft,"maarhijzei:"DitiswatJoëlgezegdheeft."Hetkomtop
hetzelfde neer. Beiden kondigen de uitstorting van deze Geest aan en
dat uiteraard op grond van de opstanding van Christus. Dat dat zo is,
datditisopgrondvandeopstandingvanChristus,staatnatuurlijkniet
hier,maarerzijnzoveeldingendiewelwaarzijnendienietexplicietin
dekleineprofetenvermeldworden.Datismijnsinzienseenvandeken-
merkenvandekleineprofeten,daterzoveeldingeningenoemdworden,
zonderdatverklaardwordtwaaromhetzoisenzonderdatdeverbanden
gegevenworden.Wijvindendieverbandendanookóf indegrotepro-
fetenófinhetN.T.OverdeHeiligeGeesthoortdatnatuurlijkookzo.In
hetN.T.vindenwedeafsluitingvanalleprofetie,alwashetmaarinhet
boekOpenbaring.DatdatzoisendatdekomstvandieGeestberustop
deopstandingvanChristus,blijkt,wanthetzelfdeverszegtnog:

Zacharia 12 : 10
10 ... en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken  heb-

ben, ...

DatditoverdeHereJezusgaatlijktmewelduidelijk.HoekunnenzeHem
aanschouwennadatHijgestorvenis?OmdatHijisopgestaanuiteraard.
ZezullendusdeOpgewekteaanschouwen.Datishetverhaal.Zezullen
deGeestvandeopgewekteChristusontvangenenzezullendezezelfde
opgewekte Christus aanschouwen. Er staat: "Mij". Zij zullen Mij aan-
schouwen.Erstaatniet:ZijzullenJezusaanschouwen,ofhunMessiasof
zo,maarerstaat:ZijzullenMijaanschouwen.Degenediedaarspreekt,
isuiteraardJehovah.DatstaatinZacharia12:1:"Delastvanhetwoord
vanJehovah",vertaaldmet"desHeeren".HetisdieJehovahdiezegt:"Zij
zullenMijaanschouwendiezijdoorstokenhebben",zodatwemaarmet-
een de conclusie trekken dat inderdaad Jehovah Zelf doorstoken werd.
Datisookzo.Erwordtalleenaltijdvreselijktegengeprotesteerd,omdat
hetnietpastinhettheologischkader.DeHeerzegt:"ZijzullenMijaan-
schouwendiezijdoorstokenhebben",duswerddeHeerdoorstoken.Wij
noemenHemtrouwensooknietvoorniets"deHereJezus".Diepergaik
daarnunietopin.

Hetprobleemvanhetwoordje"Mij"isdathetinanderevertalingen,ik
meen zelfs ook in de nieuwe vertaling, helemaal niet voorkomt. Men
heefthetveranderdin"Hem".Datkomtinderdaadomdathethenniet

uitkomt.Hetkwamdevertalersnietuit.Hetpastnietinhunopvattingen
omtrent de Godheid. Zij zeggen dus: Dit is een misverstand, het moet
zijn:Zij zullenHemaanschouwendiezijdoorstokenhebben.Deverta-
lersgelovenblijkbaardatHijdiedoorstokenwerd,Iemandandersisdan
Degenediehierspreekt.DatneemtnietwegdaterinhetHebreeuwswel
degelijkstaat:"ZijzullenMijaanschouwendiezijdoorstokenhebben",en
niet"Hem".Die"Mij"isdeHeere,wanterstaat:"...DeHEEREspreekt,Die
denhemeluitbreidt,endeaardegrondvest,..."HetisdieHeerdiezegt:
"ZijzullenMijaanschouwendiezijdoorstokenhebben".

"... en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een
enigenzoon;..."Ditisookcorrectvertaald.Nuzijnerdiezeggendatdit
inconsequent is. Mijn leraar Nederlands zou bijvoorbeeld gezegd heb-
ben:Alshetdeenekeer"mij" isendeanderekeer"hem",danmaakje
eenfout.Hetisófallebei"mij"ófallebei"hem",wanthetgaatwelom
consistentwoordgebruik.HetleukeisdusdatdeBijbeldatnietdoet.Die
gooithetdoorelkaar.Opvallendisdannogdatwaardevertalershettoch
allebeigelijkwillenmaken,zehetallebei totderdepersoonenkelvoud
maken.Zemakenhetallebeitot"Hem"."ZezullenHemaanschouwendie
zijdoorstokenhebbenenzijzullenoverHembitterlijkkermenenzijzul-
lenoverHemrouwklagen".Menlaatdat"Hem"dusstaaninplaatsvan
datmenhetandersomdoet,wantjekunthetookopeenanderemanier
consistentmaken,namelijkdoortezeggen:"ZijzullenMijaanschouwen,
zijzullenoverMijrouwklagen,zijzullenoverMijbitterlijkkermen".Dan
hebjehetookopgelost,maardatkwamkennelijkmindergoeduit.Hoe
danook,zoalshetindeStatenvertalingstaat,ishetcorrect.

WanneerhebbenzijdeHeere,Jehovahdus,doorstokenenhoekondat?
HetkanalleenalsHijinderdaadmensgewordenisofzouworden,vanuit
Zachariageredeneerd.HetkanalleenalsHijmenswerdenhetkanalleen
alszijHemalsmensietshebbenaangedaan,inmenselijkegedaante.Dat
is inderdaadgebeurd.Wijherkennendaarzondermeerdekruisigingin,
maarvooreenJoodishettamelijkmoeilijkomditversteverklaren,want
Wieisdandiegenediezijdoorstokenhebben?DatisJezusvanNazareth,
inderdaad,maarHijblijktniemandanderstezijndanJehovahZelf.Hem
zullenzedanookaanschouwen.Eigenlijkishetzodatdoorhetgebruik
vanhetwoordje"Mij"evenhetgordijnopengaat.Dieverborgenedingen,
metbetrekkingtothetlijdenvandeChristusendeheerlijkheiddaarna,
die verborgen dingen worden even geopenbaard. Er gaat als het ware
eenslipvanhetgordijnomhoogenevenwordtergezienWieheteigen-
lijkis.Vandekruisigingstaattrouwensookin:
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Psalm 22 : 17
17 ... zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven.
19 Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot 

over mijn gewaad.

Datiswelniethetzelfdealsdoorstoken,maarhetheelergindebuurt.
Dieuitspraak inPsalm22staat temiddenvaneenheleboelandereuit-
spraken die allen verband houden met de kruisiging, want Psalm 22
spreektoverdekruisigingvandeHereJezusennogeenheleboelmeer
overigens,maarvers17spreekteruitdrukkelijkover.Wijherkennendatzo
zondermeeromdatdatookinMatthéüs,LukasenJohanneswordtaan-
gehaald.ZijhebbenHemdoorstoken,staater.InplaatsvandeMessiaste
aanvaarden,heeftmenHemverworpenenHemaanvankelijkgekruisigd.
MenheeftHemgedood,hoeweldeHeertijdensZijnomwandelinghet
Koninkrijk,hetMessiaanseRijk,predikte.HijprediktehetEvangelievan
hetKoninkrijkenkondigdeaandekomstvanhetKoninkrijkaan,netals
JohannesdeDoper.Alscommentaardaaropstaaterin:

Psalm 81 : 17
17 En Hij zou het gespijsd hebben met het vette der tarwe; ja, 

Ik zou u verzadigd hebben met honig uit de rotsstenen.

De Heer zou het volk gevoed en verzorgd hebben, eten gegeven heb-
ben.DegedachteisdatdeHeerIsraëlzougezegendhebben.Datisniet
gebeurd; toen niet. Het gaat er dus om dat aangekondigde zegenin-
gen inderdaad niet bij Israël zijn terechtgekomen. Anders gezegd: Het
Koninkrijkkwamwel,maarhetwerdnietgeopenbaard.Uzietdusdat
ook in de Bijbel gezegd wordt: Stel dat Israël in die dagen tot geloof
gekomenzouzijn,watzouerdangebeurdzijn?DanzouhetKoninkrijk
aanhengeopenbaardzijn.Wijzeggenmeteendatditeenhypotheseis,
maarhetisnietteminvolkomenBijbels.Hierstaathet.Opdetypologi-
schebetekeniservangaiknumaarnietin,maarikwijseropdatwehier
inditzelfdeversook temakenkrijgenmetdieafwisselingvan"Hij"en
"Ik".Datisnietomdaterverschiltussenis,maaromdathethetzelfdeis.
De"Hij"aanhetbeginvanvers17isuiteraardDezelfdealsde"Ik"inde
tweedehelftvanhetvers.Hetiseenduidelijkeparallel,mededoorhet
woordje "ja" er tussendoor. Dat betekent dat het nog een keer gezegd
wordt.Hetisinderdaadzo,betekenthet."Ja"isimmerseenbevestiging
endusisdetweedehelftvanhetversdebevestigingvandeeerstehelft
vanhetvers.Daaromstaathetwoordje"ja"ertussen.Die"Hij"endie"Ik"
is uiteraard de Heere uit vers 16, het voorgaande vers. Die afwisseling

vandeeerstepersoonendederdepersoonenkelvoud,ishelemaalniet
zovreemd,wantdatkomtindeBijbelwelvakervoor.Hetkomttrouwens
nietalleenindeBijbelvoor.Indetaalkomthetookvoor.Menheefthet
daarindiePsalmnietveranderd,maarlatenstaan,wanthetlevertdaar
geenenkelprobleemop.Hetisnietstrijdigmetdeleervandedrie-een-
heidofwatdanook,maaraangezienhetdatwelwasinZacharia12:10,
heeftmenhetdaartoenmaarinnieuwerevertalingenveranderd.

Die "Mij" of die "Hem" wordt dus beschouwd als een enige zoon. Hier
komt het wonder om de hoek kijken. Dat is namelijk dat de Heer Zelf,
JehovahZelf,intweedeinstantieeenZoonblijkttezijnvanIsraël.Hoewel
deHeerZelfdeMakerisvanIsraëlenhoewelHijookdeManisvanIsraël,
onderhetOudeVerbond,isHijookdeZoonvanIsraël.

Jesaja 54 : 5
5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn 

Naam; ...

ZijnNaamisJehovahZebaôth.WeziendusdatdeHeere,Jehovah,inde
eersteplaatsdeMakervanIsraël is. Indiezin isHijookdeVader,want
datishetzelfde.Hetvaderschapheeftveeltemakenmethetmaken,de
schepping.Eenvaderiseenschepper,eenmaker.Diewoordenzijnniet
helemaal gelijk, maar wel synoniem. Het woord "Man" heeft uiteraard
debetekenisvanechtgenoot.DatblijktookuithetverbandmetJesaja
54:4:"...endensmaaduwsweduwschapszultgijnietmeergedenken."
Israël,datweduwegewordenwasdoordedoodvandeHereJezus,door
dedoodvanJehovahmoetikeigenlijkzeggen,zalopnieuwmetdeHeer
trouwen, maar dan met de Opgewekte, want Hij is hun Schepper, hun
Maker,maarookhunMan.HijisdeManvanIsraël.Verderwordtgezegd
datHijnietalleenJehovahZebaôthis.HijisookdeHeiligeIsraëls.Hijis
ook de Verlosser. Dat is nog steeds hetzelfde vers. Bovendien is Hij de
Goddesgansenaardbodems,zodatjezietdatdeVerlosserookniemand
anders is dan God Zelf, namelijk de Heer der heirscharen, namelijk de
HereJezus.ZostaathetnueenmaalindeBijbel.

Jesaja 62 : 5
5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo  zul-

len uw kinderen u trouwen; ...

Israëlzalooittrouwenmethaareigenkinderen.Datstaatinhetmeer-
voud,omdathetgaatoverdeGemeente.Datisookeenvolk,netalsIsraël
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zelf.Jekunthetookinhetenkelvoudopvatten,wanthetiséénjongeling
diemetéénjonkvrouwtrouwt.Dangaathetuiteraardnogsteedsover
deGemeentealseenheid,maarmeerinbeperktezingaathetdanover
deHereJezusZelf,dienamelijknietalleendeMakerendusinzekerezin
deVadervan Israël is,maarookdeMan,deEchtgenoot,van Israëlwas
enzalzijn.BovendienisHijdeZoonvanIsraël,deErfgenaam,deenige
Zoon.UitHemendoorHementotHemzijnalledingenenChristusisal
inalles.(Romeinen11:36;Kolossenzen3:11)Hetslaattochallemaalop
Hem.DatisduswatookgezegdwordtinZacharia12.Menzaldusover
Hem rouwklagen omdat Hij gestorven is, omdat men Hemzelf gedood
heeftoverigens,"...als[met]derouwklageovereenenigenzoon; ..."Zo
is het ook, want Hij is de enige Zoon. Hij is de enige Zoon op dezelfde
manieralsIzakdeenigezoonwasvanAbraham.Hijwasdeenigezoon,
omdathijdeerfgenaamwas.

Hetbetekentook"deunieke".OokinhetNederlandsis"uniek"eigenlijk
hetzelfdealshetwoord"enig".Daarishelemaalgeenverschiltussen.Dat
ishetzelfdewoord,maartochheeftheteenwatanderegevoelswaarde
gekregen.UniekbetekentookinhetNederlandsdathijonvergelijkbaar
is,datergeenanderis,zoalsdie.Ietswatuniekis,isnietenig,maarwel
enigindezindatergeenanderedingenzijndieermeekunnenwedijve-
ren.ZowashetmetIzakdiedeenigezoonwasvanAbraham.Hijwasniet
deenige.Erwarenermeer,maarvandieanderenwasnietgezegddatin
henhetzaadgenoemdzouworden.Izakisdeerfgenaamvandebelofte.
Izakwasdeenigevanwiedatgezegdwasendaaromwashijdeenige
erfgenaam, de enige zoon. Zo is het met de Here Jezus, want de Here
JezusZelfisdeenigezoonvanIsraël.Hijisdeonvergelijkbare.Izakiseen
typevanChristusZelf,deHereJezusdiestierf,maaruitdedoodopstond,
waardoorzeHemkunnenaanschouwen.Bovendienstaatdaarmeevast
dat Hij Degene was die stierf en daarom heeft men alsnog rouw over
Hem. Er wordt alsnog rouw bedreven over Zijn dood. Men zal bitterlijk
kermen.Klagenisookkermenenrouwishetzelfdealsbitter.

Zacharia 12 : 11
11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, 

gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van 
Megiddon.

Erwordteenvergelijkinggemaakt.Erwordtverwezennaareenandere
geschiedenis, wanneer men ook rouw bedreven heeft. Toen bedreef
menrouw,inHadadrimmon,inhetdalvanMegiddon,overdedoodvan
koningJosia,eenwatonbekendefiguur.Josiaiseigenlijkbekendomdat

hijdedienstaanJehovahopnieuwinsteldeofherstelde.zie zijlijn 34Israël
vierdeindedagenvanJosiahetpaasfeest,hetpascha,bijhetherstelvan
dedienstaanJehovahindetempel.Dangaathetverhaalverder,want
dezekoningkomtopeenvreemdemanieraanzijneind.

2 Kronieken 35 : 22-26
22 Doch Josia keerde zijn aangezicht niet van hem; maar 

hij verstelde zich, om tegen hem te strijden, en hoorde 
niet naar de woorden van Necho uit den mond van God; 
maar hij kwam om te strijden in het dal Megiddo.

23 En de schutters schoten den koning Josia. Toen zeide de 
koning tot zijn knechten: Voert mij weg, want ik ben zeer 
gewond.

24 En zijn knechten namen hem weg van den wagen, 
en voerden hem op den tweeden wagen, dien hij had, 
en brachten hem te Jeruzalem; en hij stierf, en werd 
begraven in de graven zijner vaderen; en gans Juda en 
Jeruzalem bedreven rouw over Josia.

25 En Jeremia maakte een klaaglied over Josia; desgelijks alle 
zangers en zangeressen spraken in hun klaagliederen van 
Josia, tot op dezen dag; want zij gaven ze tot een inzetting 
in Israël; en ziet, zij zijn geschreven in de klaagliederen.

26 Het overige nu der geschiedenissen van Josia, ...

"Hem"invers22isNecho.Megiddo=Megiddon.Naardezerouwwordt
verwezen in Zacharia 12 : 11. Een klaaglied maken was aan Jeremia wel
toevertrouwd; jeremiëren, klaagliederen schrijven. Josia, die de dienst
vanJehovahherstelde,komttochindestrijdom.Datisprecieswatook
gezegdmoetwordenvandeHereJezus.HijisdegenedieinZijndagen
gestredenheeftvoorhetherstelvandedienstaanJehovah.Datkunje
rustig zeggen. Hij was degene die bij wijze van spreken het wetboek
terugvondenhetdewetgeleerdenvoorhieldenzei:"Hebjehetdanniet
gelezenindewet?"Zoals indedagenvanJosiadewetwerdvoorgele-
zen, zo werd door de Here Jezus de wet voorgelezen en voorgehouden
aan Zijn tijdgenoten, met name ook aan de leidslieden van het volk.
UiteindelijkstierfHijechtertoch.ZoiskoningJosiaeenduidelijkbeeld
vandeHereJezusinZijneerstekomst.Menbedrijftrouwoverhem.Er
wordenklaagliederenvoorgeschrevenenzelfsgezongen.Datwordthier
aangehaald in Zacharia 12. zie zijlijn 35; pag. 128 Daarna wordt er gezegd
wieerdanalzorouwklagen.Hoewelditweliswaardrieverzeninbeslag
neemt,zegthetlaatsteversdathetgeldtvoorallestammenenallefami-
lies,allegeslachtenvanIsraël.

Zijlijn  34

De geschiedenis van 
Israël in de Bijbel is ook een 
typologische uitbeelding 
van de geschiedenis van de 
Gemeente; de geschiede-
nis van het christendom 
voor zover het zich hier 
op aarde manifesteert. Je 
komt daarop via de zeven 
zogenaamde brieven in 
Openbaring. Die geven op 
overdrachtelijke wijze een 
uiteenzetting van wat we 
de kerkgeschiedenis noe-
men. Via die brieven wordt 
een uiteenzetting van de 
kerkgeschiedenis gegeven, 
maar ook onder het noe-
men van allerlei figuren en 
gebeurtenissen uit de oud-
testamentische geschiede-
nis van Israël. Wanneer je 
dat nazoekt, zal blijken dat 
de geschiedenis van Israël 
in zijn totaliteit overeen-
komt met de geschiedenis 
van de kerk. Dan blijkt dat 
de geschiedenis van Josia, 
namelijk het herstel van de 
Godsdienst, het herstel van 
de dienst aan Jehovah, ook 
inderdaad overeenkomt 
met de kerkhervorming. 
Het is een terugkeer tot 
Jehovah Zelf. Die geschie-
denis staat onder andere in 
2 Kronieken 35. 
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Zacharia 12 : 14
14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun-

lieder vrouwen bijzonder.

Dat is nadat in vers 12 en 13 bepaalde geslachten apart genoemd wer-
den.Datwoord"bijzonder",datwetenwijmisschiennietmeer,maardat
betekentzoveelals "apart". Jehebtdingen inhetalgemeenen jehebt
dingeninhetbijzonder.Datwilzeggendatzeallemaalapartgenoemd
ofbenadruktworden.Hetgaatdusomallegeslachten.Datbetekentdat
wedusnietalteveelnadrukzoudenmoetenleggenopdiegeslachten
dieapartgenoemdworden.Erstaatweliswaar:"HetgeslachtvanDavid,
het geslacht van Nathan, het geslacht van Levi en het geslacht van
Simeï",maarvervolgensstaater:"Aldeoverigegeslachten,elkgeslacht
in het bijzonder". Uiteindelijk wordt weliswaar nadruk gelegd op deze
paarnamen,dezepaargeslachtendiegenoemdworden,maarmenzou
erooknietteveelnadrukopmoetenleggen,wanthetzijnnietalleenzij,
maarhethelevolkbedrijftrouwoverdeHeer.Datstaatookin:

Matthéüs 24 : 29
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon 

verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet 
geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de 
krachten der hemelen zullen bewogen worden.

Ditisheteindevandegroteverdrukking,heteindevande70-steweek
vanDaniëlendushetmomentvandeverwoestingvanJeruzalem,zoals
vermeld inZacharia14 : 1.Het isdusookhetmomentzoalsvermeld in
hetlaatsteversvanJoël2:"MenzaldeNaamdesHeerenaanroepenente
Jeruzalemzalontkomingzijn".(Joël2:32)Hetisheteindevande70-ste
week,deverwoestingvanJeruzalem.Hetisookvanafdatmomentdat
dieGeestdergenadeendergebedenwordtuitgestort,eveneensvolgens
Joël2.(Joël2:28)Aanheteindvande70-steweekroeptmendeNaam
desHeerenaanendeHeerverschijntopdeOlijfberg.Tediendagezullen
ZijnvoetenstaanopdeOlijfberg(Zacharia14:4)enduszullenzijHem
zienenduszullenzijzienwiezijdoorstokenhebben.(Zacharia12:10)Dat
begintdusaanheteindevande70-steweek.

Matthéüs 24 : 30
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van 

den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten 
der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, 

komende op de wolken des hemels, met grote kracht en 
heerlijkheid.

OpdeOlijfbergzullenZijnvoetenstaan,maarindehemelzalverschij-
nenhettekenvandeZoondesmensen.IkgeloofdatdatdeDavidssteris.
DavidwasinzijndagenookdezoonvanAdam,dezoondesmensen,de
erfgenaamvanAdam.Hetisdusookzijnteken.Vandaardatwijhetding
kennenalsdeDavidssterenvervolgensalshetzegelvanSalomo.Hetis
hettekenvandezoondesmensen.

Er staat "der aarde", maar het woord kan vertaald worden met "land".
Hethangteenbeetjevandecontextafhoe jehetvertaalt.Dat ismet
Nederlandsewoordensomsookzo. "Aarde"kanheelgoedhet landals
zodanig zijn, erets. Ons woord "aarde" is hetzelfde als het Hebreeuwse
woord "erets": aarde - erets. Erets wordt vertaald met "aarde" of met
"land".Dathangtervanaf.Alshetgaatomzeeenerets,danwordthet
vertaaldmetzeeendrogeaardeofdrooglandofaardeinhetalgemeen,
de bewoonde wereld zelfs. Maar als het gaat om het ene erets en het
andereerets,eretsJizreëleneretsMizraïm,danbetekenthetgewoonhet
landKanaänofhetlandvanIsraëlenhetlandvanEgypte.Danwordthet
ineensmet"land"vertaald.WijgebruikendietermeninhetNederlands
ookzo,wantalseenboerhetheeftoverzijnland,danheefthijhetniet
over zijn sloten, maar over zijn akker, het droge land. Als een koning
hetheeftoverzijnland,danheefthijhetoverzijntotalerijkenalseen
zeemanhetheeftoverhetland,danheefthijhetoverdewal.Zoishet
hierook.Hetisbetertevertalenmet"aldegeslachtenvanhetland".De
geslachtenvanhetlandzijndandegeslachtenvanIsraël,degeslachten
dieindatlandthuishoren.Dataldegeslachtenzullenwenenwanneer
zijdeZoondesmensenzienkomenopdewolkendeshemels,stondin
Zacharia. (Zacharia12 :10)DaarstaatdatzijHemzullenzien.Zijzullen
zienWiezedoorstokenhebben.ZezullendusoverHemrouwbedrijven
enaldegeslachtenvanhet land,datwilzeggenvanIsraël,zullenover
Hemrouwbedrijven.(Zacharia12:14)DatisdusnaZijnkomstaanhet
eindevande70-steweekopdeOlijfberg.

Ikkomnogeventerugopvers12en13vanhoofdstuk12.

Zacharia 12 : 12, 13
12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het 

geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder 
vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van 
Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;

Zijlijn  35

Dan hangt het nog 
samen met het dal van 
Megiddo. Wij weten dat 
juist die plaats in de toe-
komst nog weer genoemd 
wordt omdat bij het defini-
tieve herstel van de dienst 
aan Jehovah, namelijk in 
verband met de weder-
komst van Christus, op 
die plaats inderdaad de 
vijand van Israël definitief 
vernietigd zal worden. Het 
gaat dan om de legers van 
Babel die vernietigd zullen 
worden in Megiddo of in 
het dal van Armagéddon. 
Armagéddon is de Griekse 
vorm van deze zelfde 
naam. Hier in Zacharia 12 
: 11 wordt niet een profe-
tie gedaan over Megiddo 
of Armagéddon, maar hier 
wordt terugverwezen naar 
wat er gebeurd was in de 
dagen van Josia, de rouw-
klage van Hadadrimmon 
in het dal van Megiddon.
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13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun 
vrouwen bijzonder; het geslacht van Simeï bijzonder, en 
hun vrouwen bijzonder;

Wehebbentweegeslachten,namelijkDavidenzijnzoonNathan,maar
datisdezelfdefamilie,enLevienzijnzoonSimeï.Datishetmisverstand.
Simeïmoetenwekennelijknietbeschouwenalseenvandefigureninde
geschiedenisvanDavid,hoeweleriemandonderdienaamvoorkomt.Hij
moetkennelijkbeschouwdwordenalseenzoonvanLevi.Davidhadeen
zoonNathanendelijnvanDavidgaatviaNathantotopdeHereJezus
diegestorvenwas,dieuitgeroeidwasendaarombedrijftmenrouwover
Hem, speciaal deze geslachten. Aan de andere kant vinden we de lijn
vanLevigenoemd,meteenvanzijnafstammelingen,namelijkSimeï.De
HeerstamtweliswaarnietafvanLevi,maarumoetbegrijpendatDavid
staatvoorhetkoningschapenLevivoorhetpriesterschap,wantkoning-
schapbehoortaanhethuisvanDavidenpriesterschapbehoortaanhet
huisvanLevi.OmhethelemaalcorrecttezeggenzoujevoorDavidJuda
in moeten vullen. In Zacharia wordt de nadruk gelegd op het feit dat
koningschapenpriesterschapéénwordenindeMessias,inChristus.De
erfgenaamvandehogepriesterendeerfgenaamvandekoningdragen
samendekroon.HoeweldeHeernietafstamtvanLevi,wordtLevihier
tochinverbandgebrachtmethetpriesterschapvandeHereJezus,want
LeviisnatuurlijkweldegelijknetalsDavideentypevanChristus.

Vanwege de parallel met vers 12 moeten we dus aannemen dat met
SimeïeenSimeïbedoeld isdieopeenofanderewijzezoonisvanLevi,
netzogoedalsNathan.ErzijneenheleboelmensendieNathanheten,
maarhetmoetduidelijkzijndathetgaatomeenzoonvanDavid.Invers
13zullenwedusnietmoetenkiezenvooreenzoonoffamilievanDavidof
zelfsvanSaul,dieSimeïheet,maarhetgaatinderdaadomeenzoonvan
Levi. Eigenlijk gaat het om een kleinzoon van Levi. Hij wordt genoemd
inExodus6:16,waarSimeïeenzoonisvanGersonenGersonvanLevi.
DaarnastaatinNumeri3:18enin1Kronieken23:7precieshetzelfde.

HetschijntdatSimeïookdevoorvaderisvanAsaf.Erwarenermeerdere,
maarhetgaatdusblijkbaaromeenAsafuitdestamvanLevi.Wijken-
nen zo’n Asaf, namelijk als de opperzanger, als de opperzangmeester.
InKroniekenverdeeltDaviddepriesters in24priesterorden.Daarnaast
wordenookdezangersvandetempelverdeeldin24orden.Diezangers,
tempelkorenzijndatdus,diedepsalmenzingen,zijnduseveneensuitde
stamvanLevi.AlwatdienstdoetindetempelofindeGodsdienst,isnu
eenmaalafstammelingvanLevi.Asafschijntdaneenvandeafstamme-

lingenvanSimeïtezijn.(1Kronieken6:39-43)IkhebergeenBijbeltekst
voor.Ikhebhetuitdeboekenopgepikt,maarikhebhetzosnelnietmeer
kunnencontroleren.Ikhebhetnamelijknietkunnenvinden.Hetschijnt
dathijdevoorvader isvanAsafenAsafstaatdusvoordezangers.Het
heeft dus wel degelijk iets met het priesterschap te maken, maar de
zangersstaanspeciaalvoordeaanbidding,deeredienst,dedienstaan
Jehovah. Dat zou verklaren waarom juist Simeï hier genoemd wordt,
namelijkomdathijvervolgensdestamvader isvanAsafendusvande
zangers,zodatwedepriestersendezangersbijelkaargenoemdvinden.

HetzingenwordtindePsalmeninverbandgebrachtmetdeHeer,maar
ook in de profetieën in het algemeen. Daar wordt gezegd: In het mid-
dendergemeentezal Iku lofzingen. (Psalm22 :23)Wiezoudatdoen?
De Heer Zelf uiteraard! Het wordt trouwens aangehaald in Hebreeën
2 : 12. In het midden der Gemeente zal Ik u lofzingen, zodat ook dat
zingenwordttoegepastopdeHereJezus,diedanvanzelfsprekendook
deOpperzangmeesteris.Zozijnwerond.Hetbetekentdusdataldeze
namendiehiergenoemdworden,rechtstreeksverbandhoudenmetde
bijzondere positie van de Here Jezus Christus Zelf. Daarom zijn zij het
die apart genoemd worden in verband met de rouwklage. Dat duidt
op de verwantschap die er is. Vandaar dat zij speciaal rouw bedrijven.
"Hunliedervrouwenbijzonder"staaterbij.Datbetekentnietzoveel,maar
hetbetekentinelkgevaldathetgaatomuiterlijkedingen.Inhetalge-
meenzijnhetnamelijkdevrouwendierouwbedrijven.Datisvanoudsher
zogeweest.DatisindeBijbelzo.Datkomtomdatdevrouwhetmeest
verbondenismetdeuiterlijkedingenenhiergaathetomdeuiterlijke
dingen.HiergaathetomhettotstandkomenvanhetMessiaanseRijk.
Hetgaatomuiterlijkedingen.Hetgaatookomdeuiterlijkeverschijning
vandeHeerZelf,vanJehovahindepersoonvandeHereJezus,dieinder-
daadgestorvenwas.OverHemwordtrouwbedreven.Vandaardatbijdie
geslachtendevrouwennadrukkelijknogevenvermeldworden.

De eerste helft van hoofdstuk 12 van Zacharia spreekt onder andere
over de vernietiging van de heidenen, de vijanden die Israël zoeken te
verdelgen. Dan krijg je de tegenstelling: Maar over het huis van David
en de inwoners van Jeruzalem zal Ik Mijn Geest uitstorten. Dan wordt
eerstgesprokenoverhetfeitdatzeeenontmoetingzullenhebbenmet
deHeer.ZezullenHemkennen,herkennen,enopgronddaarvanzullen
zijrouwbedrijven.Datiswaterheteerstestaat,omdatditheteersteis
wat Israëlzaldoenwanneerhet inaanrakingkomtmetdeHereJezus.
HetzalHemnatuurlijkerkennenalsHeer,maarindepraktijkzalhetals-
nogrouwbedrijvenoverZijndood.Datwordtuitgebreideruitdedoeken
gedaaninhetnuvolgendehoofdstuk.
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14.  Zacharia 13

Zacharia 13 : 1-9
1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het 

huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de 
zonde en tegen de onreinigheid.

2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der 
heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen 
der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, 
ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land 
wegdoen.

3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, 
dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd heb-
ben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij 
valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN; en 
zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, 
zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.

4 En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten 
beschaamd zullen worden, een ieder van wege zijn 
gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren 
mantel aandoen, om te liegen;

5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, 
die het land bouwt; want een mens heeft mij daartoe 
geworven van mijn jeugd aan.

6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw 
handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waar-
mede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.

7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, 
Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; 
sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; 
maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de 
HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, 
en den geest geven; maar het derde deel zal daarin over-
blijven.

9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het 
louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproe-
ven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroe-
pen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; 
en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Zacharia 13 : 1
1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis 

Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, ...

DitisdezelfdeuitdrukkingalsinZacharia12:10.Bovendienishetzodat
erovereenkomstisquainhoud.

Zacharia 12 : 10
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van 

Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade ...

Hetenezegtdus:"IkzalMijnGeestuitstorten"enhetanderezegt:"Erzal
eenFonteingeopendzijn".Danisdevraag:Watishetverschil?Niks.Dat
isernamelijkniet.Hetishetzelfde.

Johannes 7 : 38, 39
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen 

des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen 

zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was 
nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Stromenvanlevendwaterzullenuitzijnbinnenstevloeien.Datisduseen
fontein.Defontein,hetwaterdatopspuituitdefontein,iseenbeeldvan
deGeestdieuitgestortwordt.VandaardatZacharia12:10enZacharia13
:1metelkaarovereenkomen.AllesgeldtdusvoorhethuisvanDaviden
voordeinwonersvanJeruzalem.Dieverzenzoujedusnaastelkaarkun-
nenleggen.DatverklaartwaaromookhetverdereverloopvanZacharia
13vooreendeelpastnaasthetlaatstedeelvanZacharia12.

DieGeestwordtdusgegeven."Tegen"betekenthierkennelijk"inplaats
van"."Tegen"betekentvaak"inplaatsvan","anti".Hetisdusinplaatsvan
dezondeendeonreinigheid.Zondeenonreinheidwordenweggenomen
envervangendoordeGeestofzouwiltdoorwater.Inhetlaatstegeval
isdegedachtedathetwaterdieonreinheidinderdaadafwast,endatnog
altijdoverdrachtelijk.Zondenwordeninwerkelijkheidafgewassendoor
deGeest.Datiseengeestelijkeaangelegenheid.

Zacharia 13 : 2
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der 
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heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen 
der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden;

Deafgodenwordenuitgeroeid,netalsindedagenvanJosia.InZacharia
12 : 9 stond: "Ik zal de heidenen verdelgen". Hier staat feitelijk dat de
goden van de heidenen verdelgd zullen worden. Er staat niet alleen
"afgoden",maar"namenderafgoden",omdateennaamdientteraan-
roeping,teraanbidding.Jekuntalleeneenafgoddienenalsjezijnnaam
kent. Je moet hem bij name noemen. Daarmee wordt hij geëerd. Een
naamisomaanteroepen.Daaromstaaternietalleen:"Ikzaldeafgoden
wegdoen",maar"hunnamenzalIkwegdoen",zodatzenietmeeraange-
roepenworden.VandaardatvanChristusstaatdatGodHemeenNaam
gegeven heeft boven alle naam, (Filippenzen 2 : 9) uiteraard opdat die
Naamaangeroepenzouworden.Hierwordennamenweggedaanopdat
zenietmeeraangeroepenzoudenworden.Alsergeennaamis,kunjeer
ooknietmeeraandenken.Alsergeenwoordmeervooris,alsjehetniet
meerkuntaanduiden,danishetuitdegedachtenverdwenen.

Wiedieprofetenzijnenwatdieonreinegeestis,lijktmijnietzomoeilijk,
wanthetgaatongetwijfeldomdiegeestdieookinJohannes,maarnu
indebrievenvanJohannes,genoemdwordt.HijwordtinhetJohannes-
evangelieookgenoemd,namelijkalseenprofeetdiezoukomenonder
zijneigennaam.(Johannes5:43)IndebrievenvanJohannesheethijde
geestvandeantichrist.(1Johannes4:3)Dieantichristblijktinderdaad
eenvalseprofeettezijn.Hetspreektoverhetoptredenvanhetbeest,de
valseprofeetindiedagen,dievolgenopdegroteverdrukking.DeHeer
zalhenverwijderen.

Zacharia 13 : 3
3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, 

dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd heb-
ben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij 
valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN; en 
zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, 
zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.

Wanneer iemand meer profeteert, profeteert hij meer dan er tevoren
geprofeteerd was. Wie namelijk meer profeteert dan er in de Schrift
staat,spreektvalsheid.Hetsprekenvanvalsheidwordteigenlijkineerste
instantietoegeschrevenaandevalseprofeet,deantichrist.Erzitechter
nogietsandersachterendatkomtvanafvers3naarvoren.Erzalweleen

valseprofeetopstaan,maarhetzalblijkendathierinvers3nietoverde
valseprofeetofhetbeestofietsdergelijksgesprokenwordt,maareigen-
lijkoverdeHereJezusZelf.Umoetmaareenskijkenhoeheterstaat.Als
hetzalgebeurendatiemandmeerprofeteertdaneralgeschrevenis,zul-
lenzijnvoorvaderen,zalikmaarzeggen,ofzijnvolkwaarhijdeelvanuit-
maakt,diehemgegenereerdhebben,tothemzeggen:"Gijzultnietleven,
dewijlgijvalsheidgesprokenhebtindeNaamvanJehovah;enzijnvader
en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken,
wanneerhijprofeteert."Die"hem"isdeHeerZelf,diemeerprofeteerde
danvastlaginhetO.T.Datiscorrect.ZebeschouwdenHemtoenalseen
valseMessias,alseenvalseprofeet.Weliswaarzouerzo’nvalseprofeet
komen,maardatisuiteraardDezeniet.DitisdeHeerZelf.Daaromstaat
erook:ZijzullenHemdoorsteken.EnzijzullenHemaanschouwendiezij
doorstokenhebben.UzietdusdatditversnogsteedsligtnaastZacharia
12:10-14.Hetiseennaderetoelichtingdaarop.

Zacharia 13 : 4, 5
4 En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten 

beschaamd zullen worden, een ieder vanwege zijn 
gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren 
mantel aandoen, om te liegen.

5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, 
die het land bouwt; want een mens heeft mij daartoe 
geworven van mijn jeugd aan.

Hij is een Man die het land opbouwt. De profeten die er zijn, de valse
profetennamelijk,deprofetenookuitvers2,diedeHeeruithetlandzou
wegdoen,hetzijndieprofetendieookbeschaamdzullenworden.Alsde
Heerprofeteert,zullendieanderevalseprofeten,ikdenkaandefarizeeën
en de schriftgeleerden, al die lui in Zijn dagen, inderdaad beschaamd
komentestaanendatnietalleen.Diesituatieherhaaltzich inde toe-
komstvanhetjodendomnogeenseenkeer,wanneeropnieuwaanhen
hetEvangelievanhetKoninkrijkgeprediktzalworden.Datzalinderdaad
gebeurenopgrondvanhuneigenschriften,opgrondvanhetO.T.Dielui
diedanverondersteldwordenschriftgeleerdentezijn,diestaandanin
hunhemd,precieszoalsdatgebeurdeindedagenvandeHereJezusZelf.
Zijstondenbeschaamd.Hetstaaterookeenpaarkeer,datzebeschaamd
werdenenafdropen.(Lukas13:17)

Zeliegenwelenzelfszonderharenmantel.Dieharenmantelisimmers
de profetenmantel. Denk maar aan Johannes de Doper. Ze nemen een
loopje met het Woord. Ze brengen onwaarheid voort, hoewel ze de



� � � 	 	 B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a

schriftenhanteren.De"hij"uitvers5isnogsteedsde"iemand"uithet
beginvanvers3."Hij"haddusfeitelijkmeteenhoofdlettergeschreven
moeten worden. Hij is een man die het land bouwt of opbouwt, want
eenmens, iemand,heeftHemdaartoegeworven.Datzijnwoordendie
gesprokenwordenoverdeHereJezusZelf,dievandemoederschootaan
dezeGoddelijkezending,dezeGoddelijkebediening,vervult.

Zacharia 13 : 6
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw 

handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede 
ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.

Datzegtmendusnogsteedstotdie"iemand"uitvers3,Iemanddiemeer
profeteert.DiewondenzijnontstaandoordatmenHemvolgensvers3
heeftdoorstoken.MenheeftnamelijkZijnhandenenvoetendoorgraven,
maardatwasweerPsalm22.(Psalm22:17)Wanneerzaldatzijn,datmen
Hemdatvraagt?UiteraardvraagtmenHemdatpasbijZijnkomstopde
Olijfberg.Hetismaareenpaarverzenverder,inZacharia14:4,waardat
speciaal genoemd wordt. Het is dus pas later. Het enige probleem dat
wij met deze verzen zouden kunnen hebben, is dat hier de Gemeente
nietaandeordekomt.Hetblijktdatinéénademookgesprokenwordt
overdetoekomstigedagenvandezesdebedeling,vandegroteverdruk-
king,hetoptredenvandeantichrist,hetbeest,devalseprofeetofhoehij
maarhetenmag.Ikgametopzetnunietopdedetailsin,wanthetspeelt
hier verder geen rol. Het spreekt in ieder geval over die toekomstige
gebeurtenissen,terwijlhetindezelfdeademookspreektoverdingendie
gebeurdenindedagenvandeomwandelingvandeHereJezusopaarde.
HetspreektineenademoverdatHijdoorstokenwordt(vers3)endatze
vragen:"Watzijndezetekenen,dezewonden, inUwhanden?"Datzijn
uiteraardde lidtekenenvandiewondennadatHijdoorstokenwas.Die
zietmenechterpasbijZijnwederkomst.DeHeerheeftdietekenen,Zijn
lidtekenen, namelijk wel eens laten zien na zijn opstanding, maar niet
aanhendievroegen:"Watzijndattochvoorwonden?"Integendeel.Hij
lietzezien,omdatzeHemdaaraanzoudenherkennen.Zijwistenheel
goedwatvoorwondendatwaren.Zehoefdendatdusniettevragen.

Nooit heeft iemand aan Hem gevraagd: Wat zijn dat voor wonden?
Datkannognietvervuldzijn,want inhetverledenheeftdeHeerZich
alleenvertoondaandediscipelendieHemdaaraanjuistherkendenen
diewistenwathetwas.Hetverskandusalleenmaarsprekenovereen
toekomstigegebeurtenisdiealwerdaangehaaldinZacharia12:10:"Zij
zullenMijaanschouwendiezijdoorstokenhebben.Hoedan?Zijzullen

diewondenzienalsHijkomtenzezullenHemvragen:Watzijndattoch
voorwonden inUwhanden?" (Zacharia 13 :6)Dit isheelmoeilijkvoor
een orthodoxe Jood die niet gelooft in het N.T. en die niet gelooft dat
JezusvanNazarethdeMessias is.Voorhemishetheelmoeilijkomdit
Schriftgedeelte tebegrijpen.Datspreektdusheeluitdrukkelijkoverde
Gekruisigde,dieblijktnietalleendeHeertezijn,maarookdeMessias.
Danzoekjedatwoord"liefhebber"opendankomjeterechtin:

2 Kronieken 20 : 7
7 Hebt Gij niet, onze God, de inwoners dezes lands van voor 

het aangezicht van Uw volk Israël verdreven, en dat aan 
het zaad van Abraham, Uw liefhebber, tot in eeuwigheid 
gegeven?

Hetgaatalleenmaaromdeuitdrukking"Abraham,Uwliefhebber".Alser
dusinZacharia13:6staat:"Hetzijn[de][wonden],waarmedeikgesla-
genben,[in]hethuismijnerliefhebbers",betekenthetdusdathetgaat
omhethuisvanAbraham.HetgaatdusoverIsraël.Hetzalookduidelijk
zijn dat men in die dagen de Naam des Heeren aanroept, die dan ook
verschijntendiewondeninZijnhandenblijkttehebben,wantdiezijnin
elkgevaltezien.DanblijktdatmenHemvraagt:Watisdat?DanzegtHij:
DatisinhethuisvanAbrahamgebeurd.DaaruitblijktdatHijniemand
andersisdanJezusvanNazareth.Dus:ZijzullenMijaanschouwendiezij
doorstokenhebben.Datze Jehovahhebbendoorstoken,wetenzeniet.
Dat ze de Messias hebben doorstoken, weten ze ook niet, maar dat ze
Jezus van Nazareth hebben doorstoken, weten ze wel. Ze geloven niet
datHijdeMessiasis,totophetmomentdatzeHemaanroepenenHij
verschijntalsdeMessias,maardanblijktHijJezusvanNazarethtezijn.
HetbewijszijndewondeninZijnhanden.

Zacharia 13 : 7
7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, 

Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; 
sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; 
maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

Nu hebben de vertalers toch maar eens hoofdletters gebruikt. De
gedachtehierbijisdatinderdaadookvanGodswegedezeHerdergesla-
genwerd.DeenekantvanhetverhaalisdatIsraëlHemgekruistheeft.
Datstaater:"Diegijgekruisthebt".Datkannietmissen.Petruszegthet
inHandelingen.(Handelingen2:36)Deanderekantvanhetverhaal is
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datGoddatgebruiktheeft,datGodhetfeitelijkzotoegelatenheeften
inzekerezindusookzogewildheeft. Ikzei"inzekerezin",wantalsHij
hetpersénietgewildhad,zouHijhetvoorkomenhebben.Dat lijktme
duidelijkenzobedoelikhetook.

DieHerderendieMandieMijnMetgezelis,isdeHeerederheirscharen.
Nuismeteenverklaardwaaromerstaat:"DeMandieMijnMetgezelis".
Datbetekent:DeMandiebijMijhoort.Ja,natuurlijkishetZijnMetgezel.
HijishetnamelijkZelf.WewetentrouwensdatdeHeervanZichzelfzegt
datniemandvanHemhetlevenkannemen,maarHijgeefthetZelfop,
Hij legthetaf.(Johannes10:17,18)HijheefthetdusZelfafgelegd.Dat
iswathierdanookstaat:Zwaard,ontwaaktegenMij.Erstaateigenlijk:
"tegenMijzelf".Hetheetwel"tegenMijnHerder"of"tegendeMandie
Mijn Metgezel is". Je kunt wel verschil maken en zeggen: Degene die
spreektisJehovahindehemelendegeneoverwiegesprokenwordt, is
deHereJezusvanNazarethopaarde.Datiswaar,maarHij is inwezen
Dezelfde. Trouwens, in Jesaja 53 : 10 lezen wij die bekende tekst: "Het
behaagdedeHeereHem teverbrijzelen",maarheteigenaardige isdat
alsjedatgoedleest,inhetHebreeuwsalthans,hetnetzogoedvertaald
kan worden met: "Het behaagde de Heere Zich te verbrijzelen". Dat is
grammaticaaleenveellogischerevertaling,maarhetisnatuurlijkweer
het oude verhaal. Men gelooft het zo niet of bij voorkeur niet en dus
vertaalt men het niet zo."Het behaagde de Heere Zich te verbrijzelen".
Dat komt precies overeen met Zacharia 13 : 7 "Zwaard! ontwaak tegen
MijnHerder,entegendenMan,DieMijnMetgezelis,spreektdeHEERE
der heirscharen; ..." Dat betekent namelijk : "Zwaard, ontwaak tegen
Mijzelf"."SladieHerder",maarwiewasdeHerder?DeHeerhadgezegd
wiedeHerderwas.HijwashetZelf.DeHereJezuszeihet,maarikdacht
nuaandeprofetieënvanEzechiël,waarinletterlijkstaatdatdeHeerZelf
Zijnschapenzalbijeenverzamelen.(Ezechiël34:11-16)HijzalZelfHerder
zijn.Hij isdegoedeHerder.(Johannes10:11,14)DeHerderwerdechter
geslagenendeschapenzoudenverstrooidworden.Datisookinderdaad
gebeurd. Dat is in onze bedeling ook zo. De schapen werden ook ver-
strooidnahetdoorstekenvandeHerder.NadedoodvandeHereJezus
werdIsraël,hetjodendom,ookinderdaadverstrooid.

"... maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden". De vertalers hebben
erterechtverwijzingenachtergezetnaarhetN.T.Datwoord,datbegrip
"kleinen" wordt later weer aangehaald in verband met de discipelen,
die enkelingen namelijk die uitgezonden worden om het Koninkrijk te
prediken.HetspreektdusfeitelijkoverhetgelovigoverblijfselvanIsraël.
Hetbetekentdusdathetvolkinzijngeheelverstrooidzouworden,maar
dat de Heer naar een minderheid daaruit - de kleinen - Zijn hand zou

wenden.Diezoudenverzameldblijvenofzoudenalskleinekudde,een
kleinkuddeke,uitgeleidworden.Datspreektuiteraardoverhetgelovig
overblijfselvanIsraël.Meerspeciaalvooronzebedelingspreekthetdus
overhettegenwoordigoverblijfselvanIsraël,namelijkdeGemeente.

NadatZacharia12deverschijningvandeHeeraanIsraëlheeftaangekon-
digd,wanneerzijzullenzienDiezijdoorstokenhebben,(Zacharia12:10)
spreektZacharia13aanvankelijkoverdeeerstekomstvandeHereJezus.
Zacharia 12 kondigt de komst van de Messias aan, maar dan zal men
zienWiezijdoorstokenhebben.DanspreektZacharia13overdekomst
vandeMessias,dieblijkbaarverdeeldwordtintweedelen,namelijkeen
deel invernederingeneendeel inheerlijkheid, inverhoging.Datblijkt
ookwel,wantheteerstedeelvanZacharia13spreektinderdaadoverde
HereJezusdiegedoodzouworden.(Zacharia13:3)Hijzoueerstprediken
onderhetvolk.Hijzouoptredenalsprofeet,maarterdoodgebrachtwor-
den,wantdatwasdegedachte.VervolgenszouHijechterverschijnenin
heerlijkheid.Zacharia13spreektdusfeitelijkoverdeeerstekomstvande
HereJezus,dieberoemdeProfeetdiemeerzouprofeterendanZijnvader
enZijnmoederdieHemgegenereerdhebben.DieProfeetzalinderdaad
doorstoken worden. Dat is allemaal Zacharia 13 : 3 en dat spreekt dus
over de eerste komst van de Heere Jezus. Dan wordt erover gesproken
datmenHemlaterzalherkennen,wanterstaatdatmenHemzalvragen
wanneerHijwederkomt:WatzijndezewondeninUwhanden?(Zacharia
13:6)DanzalHijzeggen:HetzijndewondenwaarmeeIkgeslagenbenin
hethuisMijnerliefhebbers.DathuisMijnerliefhebbersisuiteraardhet
huisvanAbrahamofinhetalgemeenIsraël,wantdaarzouHijgeslagen
worden.DatbetekentdusdatHijdaargekruisigdzouworden.Datwordt
toegelichtinZacharia13:7.

DeMetgezelvandeHeerederheirscharenisJezusvanNazareth,wantzo
dientditversdanuitgelegdteworden.DieHerderisnamelijkdegoede
Herder zoals die ons voorgehouden wordt, niet alleen in de oudtesta-
mentische profetieën, maar daarna ook met name in Johannes 10. Die
Herder zou geslagen worden. We hebben eerder in Zacharia 11 gezien
hoedaarvandrieherdersgezegdwordtdatzezoudenwordenafgesne-
den.Wehebbengeziendatditgaatomdekoningen,depriestersende
profeten.DeuiteindelijkeKoning,PriesterenProfeetzouechterookafge-
sneden worden, namelijk de Here Jezus Zelf, de enige echte Herder, de
goedeHerder.DatisookwathierinZacharia13:7wordtaangekondigd.
"Metgezel"isletterlijk"gabber"inhetHebreeuws.Hetbetekentfeitelijk
datdieMan,dieHerder,deanderekant,eenaspect,isvandeHeereder
heirscharen. Daarom wordt Hij "Mijn Metgezel" genoemd. Die Herder,
namelijk Jezus van Nazareth, zou geslagen - gedood - worden. Hij zou
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geslagen worden in het huis Zijner liefhebbers. Hij zou dus gekruisigd
worden in overeenstemming met Zacharia 13 : 6. De schapen zouden
vervolgens verstrooid worden. Dat dit slaat op de Here Jezus, kan niet
missen.Datisooknieteenvondstvanmij,maardatstaatinhetN.T.,met
nameinMatthéüs26endaarnaookinMarkus14.InMatthéüs26gaat
overdedagendieonmiddellijkaandekruisigingvoorafgaan.Danstaat
erinMatthéüs26indeeersteplaatshetverslagvanwatwijdeinstelling
vanhetavondmaalnoemen.Datwasdusindeopperzaal,waarmende
paasmaaltijdatenwaarnadeHeerhetbroodendewijnnam.Daarna
gingmennaarbuiten,namelijknaardeOlijfberg.(Matthéüs26:30)Met
dezelfdeOlijfbergkrijgenwetemakeninZacharia14:4.Zegingendus
naardeOlijfberg.

Matthéüs 26 : 31
31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd 

worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den 
Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid 
worden.

"Aan Mij geërgerd worden" is hetzelfde als "over Mij struikelen". De
vertalers zijn zo vriendelijk geweest daaronder een verwijzing te zet-
tennaarZacharia13 :7.Dat isuiteraardterecht,wantdeHeerzegt:"Er
is geschreven." Zacharia 13 : 7 wordt toegepast op de Here Jezus. Hij is
dan inderdaad die Herder. De schapen der kudde zijn in ieder geval de
discipelen,wantzostaatheter.Inhetalgemeenzijndieschapenvandie
kuddehetgelovigoverblijfselvan Israël.Hetzijndegelovigen in Israël,
wantzijbehorenwerkelijktotdekudde.InJohannes10wordtuitgelegd
datdegenendietotdekuddehoren,deschapenzijndieookdestemvan
deHerderkennenenHemvolgen.(Johannes10:3,4)Alshierstaatdat
deschapenderkuddeverstrooidzullenworden,zijnhetdusinderdaad
diegelovigendieverstrooidzoudenworden.Datblijktookwel.Hetzijn
hierdediscipelen,wantdeHeerpasthettoeopdediscipelen.Datzelfde
vindenwevervolgens inMarkus14,maardat iseigenlijkhetzelfdever-
haal.InMarkus14:26staatdatmendeopperzaalverlaatenuitgaatnaar
deOlijfberg.

Zacharia 13 : 8
8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, 

de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den 
geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.

Iniedergevalzaldemeerderheiduitgeroeidworden.Letwel:Tweedelen
daarinzullenuitgeroeidworden.Datwilzeggendat2/3sterft.Hetwil
nietzeggendathethetlanduitgedrevenwordtofinballingschapgaat.
Hetsterft!Erstaatdateenderdedaarinzaloverblijven,maarikmoeter
welbijzeggendathetnietspeciaalhoefttebetekenendatditdeelook
inderdaadinhetlandblijft.Hetisdatderdedeelvanwatinhetlandis,
datoverblijft,maardaaromhoefthetnognietinhetlandoverteblijven.
Devertalingiswatdatbetreftnietalteduidelijk.Iniedergevalzoueen
meerderheid omkomen. Dat is in het verleden ook inderdaad gebeurd.
Slechtseendeelheeftoverleefd.Wehebbenhetoverdeverwoestingvan
JeruzalemdoordeRomeinenonderaanvoeringvandelegeraanvoerder
Titus,inhetjaar70.Daaropslaathetkennelijk.Niethethelevolkwerd
uitgeroeid;eendeelbleefinleven.Overdatdeelspreekt:

Zacharia 13 : 9
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het 

louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproe-
ven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroe-
pen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; 
en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Vuurloutert.Daarinwordendingengezuiverdengereinigd.Hierwordt
dusgesprokenoverdatwatervan Israël (Juda)overblijft,namelijkhet
deeldataloverbleefinhetverleden.Datdeelzouinhetvuurgebracht
worden. Dat zou namelijk de grote verdrukking door moeten. Het zou
beproefd worden. Het zou gelouterd worden. Wat daar dus weer van
overblijft,dat"zalMijnNaamaanroepen".Datalleshangtsamenmetde
profetievanJoël.

Joël 2 : 32
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN 

zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg 
Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de 
HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de 
HEERE zal roepen.

Dat zijn de laatste verzen van Joël 2. Daar wordt gesproken over het
aanroepenvandeNaamdesHeerenalsgevolgwaarvanmenontkomt,
maarookoverblijft.Datisvanbelangomdatweindevolgendeverzen,in
Zacharia14,lezenoverdatoverblijfsel.Hetgaatdusompreciesdezelfde
dingen, alleen worden ze hier nader verklaard. Een van de belangrijke
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dingenisdandatJoël2:32vervuldwordtaanheteindevande70-ste
weekvanDaniëlendustegelijkertijdaanheteindevandeverdrukking
die over Israël (Juda!) zou komen. Het einde van de 70-ste week is dus
tegelijkertijd het einde van de verdrukking. De Heer zal die overgeble-
venen,hetoverblijfsel,inderdaadroepen.DaarziejedeHeerookalsde
HerderdieZijnschapenbijnamekent.Hijroeptzeenleidtzeuit,staater
letterlijkinJohannes10:3.DezezelfdegebeurtenissenuitJoël2worden
weergenoemdaanheteindevanZacharia13enhetbeginvanZacharia
14.Datbetekentdatdiegebeurtenissenplaatsvindenaanheteindevan
de70-steweekvanDaniëlendusaanheteindevandeverdrukking.Die
verdrukkingwordtaangekondigdinhetlaatsteversvanZacharia13.Wat
er uit het verleden van Israël is overgebleven zal in het vuur gebracht
worden. Het zal gelouterd worden, zoals men zilver en goud beproeft
enloutert.DanzalhetMijnNaamaanroepen.DatisduswatJoël2:32
ronduitzei.HetzalMijnNaamaanroepenendusbehoudenworden.Dat
staaterdanookachter:"IkzalhetverhorenenIkzalzeggen:Hetisammi,
hetisMijnvolk".DatisoverigensweereenverwijzingnaarHosea.(Hosea
1:12)Hetzalzeggen:DeHeereismijnGod.

Het is opmerkelijk hoe we weer bevestigd zien dat Zacharia eigenlijk
niks nieuws naar voren brengt, maar dat het een samenvatting is van
alle voorgaande profetieën. Het nut daarvan is eigenlijk dat daarmee
bepaaldisdataldievoorgaandeprofetieënnietvervuldwerdendoorde
terugkeer uit de Babylonische of Medo-Perzische ballingschap. Ze wor-
dendaarentegenopnieuwvantoepassinginverbandmeteen-vanuit
die dagen - nog toekomstige ballingschap.Vandaar dat die profetieën
herhaaldworden;nietallemaalwoordvoorwoord,maarweldebelang-
rijkstedeleneruit.Hetbetekentdataldieprofetieënalsnogeenvervul-
lingzullenhebbenindetoekomst,zodataldieverbondstheologenonge-
lijkhebbenalszezeggendatdezedingenvervuldzijnbijdeterugkeeruit
deBabylonischeballingschap.Zachariakantoenuiteraardnooitvervuld
zijn,wanthetwerdgeschreven indiedagen.Hethevigverwijzennaar
de andere profetieën bevestigt dat ook die andere profetieën pas hun
uiteindelijke vervulling zullen krijgen in de dagen van de wederkomst
vanChristus.

HierwordtoverdeeerstekomstvanChristusgesproken,waarnaerver-
wezenwordtnaarietswatdaarnazougebeuren.DieHerderzougesla-
genwordenendaarnazoudeHeerZijnhandtotdekleinenwenden.Dat
heefttemakenmetderoepingvandeGemeente.Vervolgensstaaterook
dattweedelenuithetlandzullenwordenuitgeroeid.Datheefttemaken
metdeverwoestingvandeJoodsenatieaanhetbeginvanonzejaartel-
ling,indedagenvandeRomeinennadeeerstekomstvanChristus,na

dedagenvanHandelingen.Vervolgenswordtergesprokenoverdegrote
verdrukking die komen zou. Dat is nu inderdaad nog toekomst en dat
wordtaangekondigdinZacharia13 :9,het laatsteversvanZacharia13.
DaarnakomtdaareenwatmeerspecifieketoelichtingopinZacharia14,
wantdaarwordtexactvermeldwaterdanzoalgaatgebeuren.

15.  Zacharia 14

Zacharia 14 : 1
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld 

worden in het midden van u, o Jeruzalem!
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde ver-

zamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen 
geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; 
en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het 
overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die 
heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage 
des strijds.

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, 
die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg 
zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar 
het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de 
ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de 
helft deszelven naar het zuiden.

5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen 
(want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij 
zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, 
mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!

6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het 
kostelijke licht, en de dikke duisternis.

7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal 
zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschie-
den, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.

8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wate-
ren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de 
oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij 
zullen des zomers en des winters zijn.

9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te 
dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een.

10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt wor-
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den, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; 
en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van 
de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste 
poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren van 
Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe.

11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning 
meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.

12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken 
plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen heb-
ben: Hij zal een ieders vlees, daar hij op zijn voeten staat, 
doen uitteren; en een ieders ogen zullen uitteren in hun 
holen; een eens ieders tong zal in hun mond uitteren.

13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot 
gedruis van den HEERE onder hen zal wezen, zodat zij 
een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen, een eens 
ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.

14 En ook zal Juda te Jeruzalem strijden; en het vermogen 
aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en 
zilver, en klederen in grote menigte.

15 Alzo zal ook de plage der paarden, der muildieren, der 
kemelen, en der ezelen, en aller beesten zijn, die in die-
zelve heirlegers geweest zullen zijn, gelijk gener plage 
geweest is.

16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle 
heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die 
zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den 
Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het 
feest der loofhutten.

17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde 
niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den 
HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over hen-
lieden geen regen wezen.

18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de 

regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die 
plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen 
plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het 
feest der loofhutten.

19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de 
zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te 
vieren het feest der loofhutten.

20 Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De 
HEILIGHEID DES HEEREN. En de potten in het huis des 
HEEREN zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar;

21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den HEERE 
der heirscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren wil-
len, zullen komen, en van dezelve nemen, en in dezelve 
koken; en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des 
HEEREN der heirscharen, te dien dage.

Zacharia 14 : 1
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld 

worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Datbetekentdatde"dagdesHeeren"komt.Ookdatisweeraardig,want
dekomstvandedagdesHeerenwerduitgebreidbesprokeninJoël1,2
en3.DedagdesHeerenwordtdaaruitgebreidaangekondigdenzoook
inandereprofetieënuiteraard.Zefanjaiseenvandeprofetieënwaardat
ook uitdrukkelijk gebeurt, maar Jesaja ook. Hier in Zacharia wordt die
termopnieuwgebruikt,waarmeedusweergezegdisdatdeprofetieën
over de komst van de dag des Heeren inderdaad nog vervuld moeten
worden. Het is toekomst. De dag des Heeren is dus niet de zondag is,
maarhetMessiaanseRijk.Bijhetaanbrekendaarvan,bijdekomstdaar-
van,vindteerstdezeverdrukking,dezelouteringplaats,zoalsinZacharia
13:9werdaangekondigd.DedagdesHeerenkomtdusinderdaad,maar
dedagkomtinhetalgemeen"datuwroofzaluitgedeeldwordeninhet
middenvanu".

DatwatJeruzalemvroegergeroofdheeftofmisdaanheeftinhetalge-
meen, daarvan zal het de consequenties moeten dragen, de straf ont-
vangen.IniedergevalheeftdeHeergezegd:"Mijkomtdewraaktoe;Ik
zalhetvergelden."(Romeinen12:19;Deuteronomium32:35)Diewraak
komt.Datbegintuiteraardbij Jeruzalem.Datkannietanders,wantde
dag des Heeren is niets anders dan het Messiaanse Rijk en dat begint
nueenmaalbijJeruzalem.Datwaszoaangekondigd.Hetgaatalleenom
een ongelovig Jeruzalem, wat dan dus eerst tot bekering gedwongen
wordtopdewijzediedevolgendeverzenbeschrijven. Jeruzalemkomt
zelfs niet tot geloof door de prediking van de twee getuigen. Als de
144.000 optreden, dan is Jeruzalem al bekeerd, dus dan hoeft het niet
meer.DedagkomtdenHeeredatJeruzalemsroofzaluitgedeeldworden
inhetmiddenvanJeruzalem.Dat"oJeruzalem"hebbendevertalerser
vooralleduidelijkheidachtergezet,maardathetJeruzalemiswaarover
gesprokenwordt,blijktuit:
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Zacharia 14 : 2
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde ver-

zamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen 
geplunderd, ... worden; ...

Het gaat dus inderdaad om Jeruzalem. De wraak die God doet over
Jeruzalem,wordtvolbrachtdoordeheidenen.Hetwordtdusvolbracht
opdewijzediehiervermeldstaat.DeHeerzalnamelijkalleheidenen,
alle andere volkeren, tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen met als
resultaatdeinnamevandestad.Datistoekomst.Datisnádeopname
vandeGemeente,namelijkinde70-steweekvanDaniël, indetweede
helftdaarvan,indedagenvandegroteverdrukking.Erstaat"alleheide-
nen",maaruzultbegrijpendatnietdegehelewereldbevolkinggegroe-
peerdzalwordenrondomJeruzalem.Hetbetekentdatzeiniedergeval
allemaalvijandigzullenzijntegenoverJeruzalemendaterookinderdaad
legersvandieheidenenzullenoptrekkentegenJeruzalem.Alstrouwens
Mozeshetvolkmoestverzamelen,danverzameldehijindepraktijkniet
alleledenvanhetvolk,maardeoudsten.DatstaatookallemaalinJoël.
(Joël1:14;2:16)Verzamelthetvolk,verzameltnamelijkdeoudsten,want
dedagdesHeerenkomt,staatdaar.

Daarkomtnogwatandersbij.Wijwetenookvrijnauwkeurigoverwelke
volkenhetpreciesgaat.Hoewelindeloopdertijdallevolkerentenstrij-
deverzameldwordentegenJeruzalem,ishettochzodatdeverwoesting
vanJeruzalemdie inZacharia 14 :2wordtaangekondigd,het resultaat
is van laten we zeggen de Russische legers, of beter: in hoofdzaak de
Russischelegers.HetzijniniedergevalRuslandenzijnbondgenotendie
indetweedehelftvande70-steweekvanDaniëlzullenoptrekkentegen
Jeruzalem,metalsresultaatdetotaleverdelgingvandetegenwoordige
Joodse staat. Zo is het nu eenmaal. Het laatste dat verdelgd wordt, is
inderdaadJeruzalem,zodatalsJeruzalemvalt,daarmeehetlaatstebol-
werkvande tegenwoordigestaat Israëlvalt.Datwordtuitgebreidver-
meld indediverseSchriftgedeelten.Debelangrijkste isnatuurlijkweer
Joël.Daarkomiknetvandaan.Joëlsprakimmersoverdegebeurtenissen
aanheteindvande70-steweekvanDaniëlindelaatsteverzenvanJoël
2. Men zal de Naam des Heeren aanroepen en er zal ontkoming zijn.
(Joël2:32)MenzaldankunnenontkomenuitJeruzalem,dwarsdoorde
bekendeOlijfberg,waaroverZacharia14weerspreekt.Joëlspreektover
dielegersdietotJeruzalemzullenkomen.

Joël 2 : 1, 2
2 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg 

Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd 
zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wol-
ken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over 
de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds 
niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in 
jaren van vele geslachten.

DedagdesHeerenkomt.(Joël2:1)"DedagkomtdenHeeredatuwroof
zaluitgedeeldwordeninhetmiddenvanuoJeruzalem".(Zacharia14:1)
ZostaatdatookinJoël.Dedageraadiseigenlijkdenacht.Datvolkzou
komen.

Joël 2 : 3-5
3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve 

brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, 
maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er 
geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en 
als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wage-
nen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuur-
vlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in 
slagorde gesteld is.

Daarrijdendusinderdaaddetanks,wantdatishet.Hetisdebeschrijving
vaneengrotetankmacht.

Joël 2 : 6, 7
6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle 

aangezichten zullen betrekken als een pot.
7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de 

muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een 
ieder in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

Ditgaatnogsteedsoverdietanks.Zegaandusallemaalnaastelkaaren
rechtuit,precieszoalseenrupsvoertuigdatnueenmaaldoet.Hetisook
heelgemakkelijkomdatteherkennen.
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Joël 2 : 8
8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen 

daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een 
geweer, zij zouden niet verwond worden.

Eenbaaniseentankbaan.Eengeweeriseenweerstand,eenafweer.In
dedagenvandeStatenvertaling(1618)heetteeengeweereenroer.Als
hierstaat"eengeweer"isheteentankafweer.

Joël 2 : 9
9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de 

muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door 
de vensteren inkomen als een dief.

Zezullenopofoverdemurenlopen.Zelopendemurenomver.Zerijden
eroverheen.Datzijndusdelegersvaneengrootenmachtigvolkdesge-
lijksvanoudsnietgeweestisennahetzelvenietmeerzalzijntotinjaren
vanvelegeslachten.(Joël2:2)DatbetekentdathetnietEgypteis.Het
zijnnietdeEgyptenarendiedatdoen.Datkanniet,wantdiezijnvanouds
al geweest. Hetzelfde geldt voor Assur, Babel, de Filistijnen, de Syriërs,
de Ammonieten en de Moabieten. Die zijn het allemaal niet, want die
zijninhetverledenallemaalaleensgeweest.Hetmoetduseenredelijk
modern volk zijn, in ieder geval een volk dat als zodanig in de Bijbelse
geschiedenisgeenrolspeelt,wanthetisvoorheennognietgeweestals
hetgaatgebeuren,enhetgaatpasgebeureninwatnunogtoekomstis.
Erisnauwelijkseenmachttebedenkendiedaaraanbeantwoord,maar
eriseréén.DatisinderdaadRusland.Erstaatnamelijknogietsbij.

Joël 2 : 2
2 ... een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet 

geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren 
van vele geslachten.

Datbetekentuiteraarddathetvolknajarenvanvelegeslachtenerwel
weerzalzijn.Alsdezedingendangebeurenbijdeaanvangvandedag
desHeerenendusbijdeaanvangvanhetMessiaanseRijk,danbetekent
het dat als dit volk, als deze legers echt nog een keer komen, dat zou
moeten zijn in het Messiaanse Rijk. Maar dat kan niet, althans niet in
deduizendjaren.Hetkandusalleenmaardatenevolkofdiegroepvan
volkenzijnwaarvangezegdwordtdatzenádeduizendjareneenaanval

zulleninzettenopJeruzalem.Wiedatzijn,staatinOpenbaring20.

Openbaring 20 : 7, 8
7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de 

satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.
8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de 

vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om 
hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het 
zand aan de zee.

Devolkenzijnindevierhoekenderaarde,maardeenkelevolkendiespe-
ciaalgenoemdworden,zijndeGogendeMagog.GogenMagogzijnhet
dusdienadeduizendjarenweeroorlogzullenvoeren,uiteraardtegen
JeruzalemoftegenPalestina,tegenIsraël.

Openbaring 20 : 9
9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en om-

ringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; 
en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft 
hen verslonden.

DelegerplaatsderheiligenisuiteraardJeruzalem,namelijkdegeliefde
stad.Datwashetdan.Ditishetenigevolkofdeenigegroepvanvolken
datgenoemdwordtinverbandmetgebeurtenissennádeduizendjaren.
Datvolkdatvóórdeduizendjarenkomtendaarnanietmeerzouzijntot
injarenvanvelegeslachten,moetdusookGogenMagogzijn.Zekomen
duseenkeervóóreneenkeernádeduizendjaren.Wiezijndatdan?

Joël 2 : 20
20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen 

vertrekken, ...

Ze komen in ieder geval uit het noorden. Met een atlas blijkt dat zon-
dermeerRuslandtezijn;sterkernog,voorzoverikweetligtMoskouop
dezelfde lengtegraad als Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem recht naar het
noordenkomjeinMoskouterecht.Hetkaneenpaargradenschelen,dat
weetikniet."Dievanhetnoorden"kandusheelgoedslaanopRusland.
Dathetookzo is, lerenwijuitdeandereprofetieëndiedaarovergaan,
namelijkuitEzechiël38en39.Ikgaernuwatsneldoorheen,wantikheb
daaraleenseenhelebijbelstudiedagaangewijd.
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Ezechiël 38 : 2
2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van 

Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer 
tegen hem,

Er staat "de hoofdvorst van Mesech enTubal" en dat is een verkeerde
vertaling.Erstaatnamelijk"devorstvanRos,MesechenTubal".Watmen
vertaaltmet"hoofd"is"Ros"."Ros"betekent"hoofd",datiscorrect,maar
men had het niet moeten vertalen. Er staat dus "de vorst van Ros, van
MesechenTubal".Hetzelfdestaatin:

Ezechiël 38 : 3
3 ... o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal!

Invers2gaathetoverGogenMagog.Gogisdandenaamvanhetvolk
alszodanigenMagogisdenaamvanhetland.Daarnavolgtdespecifica-
tie,namelijk:devorstvanRos,MesechenTubal.Rosisuiteraardhetzelfde
als Rus; in het Hebreeuws zeker, vooral omdat in het Hebreeuws geen
klinkersbestaan.Datisdushetzelfde.Mesechisweerprecieshetzelfde
alsMoskoueninhetHebreeuwsisdatechthetzelfde.Daarschrijftmen
hetookhetzelfde.TubalisTobolsk.DaarkomtdanalleeneenRussische
uitgangachter,"sk",maardatkunjeweglaten.Hetisdus"gijvorstvan
Rus,MoskouenTobolsk".AllesbijelkaarisdatdusRusland.

Ezechiël 38 : 4-6
4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, 

en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden 
en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, 
een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal 
zwaarden handelen;

5 Perzen, Moren en Puteërs ...
6 Gomer ... Togarma, aan de zijden van het noorden, en al 

zijn benden; vele volken met u.

Een heir is een leger. Rondas en schild duiden erop dat het inderdaad
gepantserdwapentuig is.Vers6komtovereenmetJoël2 :20, "dievan
het noorden". Het is inderdaad dezelfde club. Daarbij moet ik zeggen
datwijvanPerzenwetenwiehetzijn.DatisPerzië.Moreniseenvande
oudnederlandse woorden voor "negers". Het gaat dus om de inwoners
vanAfrika.Diezijnerookbij.Putheeft iniedergevaltemakenmetde

noordoostelijke hoek van Afrika, eenvoudig omdat de zuidwestelijke
hoekvanAfrikatoennognietwasontdekt. Invers6krijgenwevervol-
gensGomerenzijnbendenenTogarma,maarGomerenTogarmakomen
uiteraardalweerovereen.WijherkennenerdenaamGermaniëin.Hetis
Duitsland, maar eigenlijk meer Oost-Duistland, zeg maar Oost-Europa.
HetisdusRusland,Oost-Europainhetalgemeenendannaarhetzuiden
viahetMidden-Oosten,dePerzen, totwijuiteindelijkterechtkomenbij
de Moren, namelijk helemaal in Afrika. Niemand kan ontkennen dat
inderdaad vandaag grote delen van die gebieden vazalstaten zijn van
Rusland. Het is dus Gog en Magog en al zijn benden. (Ezechiël 38 : 6)
DezevelevolkenstaanuiteraardonderaanvoeringvanRos,Rusland. In
Ezechiël38staatdebeschrijvingvandezelegersdieooitnaarJeruzalem
zullenoptrekken.InEzechiël39staatongeveerhetzelfde.Hetisnualleen
watkortergeworden.

Ezechiël 39 : 1-4
1 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofd-

vorst van Mesech en Tubal!
2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u 

optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u bren-
gen op de bergen Israëls.

3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal 
uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen.

4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, ...

Invers 1staatdusweer"vorstvanRos,MesechenTubal".Hetnoorden
wordtweergenoemd.

Ezechiël 39 : 8
8 Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE; 

dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.

Het punt is nu dat de gebeurtenissen, beschreven in Ezechiël 39, ook
beschrevenwordeninJoël2.Zevindennamelijkplaatsindetweedehelft
vande70-steweekvanDaniël,waarindeRussendehuidigeJoodsestaat
inderdaad zullen vernietigen. Jeruzalem zal ingenomen worden. Dat is
Ezechiël39,terwijlEzechiël38uitgebreidspreektoverdegebeurtenissen
diekennelijknietplaatsvindenvóórdeduizendjaren,maardaarna.Het
zijn namelijk de gebeurtenissen uit Openbaring 20. Het verschil is ook
duidelijk.
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Ezechiël 38 : 22
22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door 

bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote 
hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn 
benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.

DatisuiteraardhetzelfdealswatwegelezenhebbeninOpenbaring20,
namelijkdatvuurzalkomenvandehemel,wathenzalverteren.Datis
heteindevanhetverhaal,wantdaarmeezijnweterechtgekomenopde
JongsteDagenzogaathetverhaalnietverdermeer,terwijlEzechiël39
zegtdathetgebeurtindedagdesHeeren,wantdatstaatinEzechiël39:
8.Hetkomtenzalgeschieden,dusditisdekomstvandedagdesHeeren,
precieszoalshetookstaatinJoël2:1:"...wantdedagdesHEERENkomt,
want hij is nabij". Daarna werd in vers 2 gesproken over dat grote en
machtigevolkdatkomenzou.Heteindevandatverhaal,vanEzechiël3,
isooknietdeJongsteDag,maardatmendatwapentuigallemaalzou
opruimenenervuurvanzoustoken.

Ezechiël 39 : 9
9 ... en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;

Diezevenjarenzijnuiteraardnietdeeerstezevenjarenvandenieuwe
schepping.Daarwordthetwapentuighelemaalnietgevonden.Alshet
deJongsteDagwas,zoudenzehetniethoeventeverbranden,wantdan
verbrandthetvanzelfwel,omdatdandeheleaardeverbrandt.Daaruit
volgt dus dat dit inderdaad niet de gebeurtenissen zijn na de duizend
jaren.Hetzijndegebeurtenissenindetweedehelftvande70-steweek
vanDaniëldieleidentotdebekeringvanIsraël.Datblijktookuit:

Ezechiël 39 : 29
29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, 

wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben 
uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.

Danmoetenwetochwetenwathetis,wantdieverbergingvindtplaats
tussendewedergeboortevanChristusendievanIsraël.Dieverborgen-
heidlooptnuinonzedagenendielooptwatIsraëlbetrefttotaanhet
eindevande70-steweek,totaanhunbekering.Datisookhetmoment
waaropzijdeNaamdesHeerenzullenaanroepenendeaangekondigde
Geestzullenontvangen.OokdatstondinJoël2,maarhierinEzechiël39

:29staathetook.Hieraanisteziendatditnietdegebeurtenissenkun-
nenzijnaanheteindevandeduizendjaren,wantindiedagenheeftde
HeerZichhelemaalnietverborgen.Hetzijnweldegebeurtenissenaan
heteindevande70-steweekvanDaniël.Wevindendusdatnádedui-
zendjarendezevolkerenzullenkomentotJeruzalem,maardanzullenze
doorhetvuuruitdehemelverwoestworden.Aanheteindevande70-
steweekzalmenooknaarJeruzalemkomen.Daarzullenzeweliswaar
ook verwoest worden, maar niet voordat eerst Jeruzalem verwoest is,
wantdatisheteerstewatergebeurt.DatisEzechiël39,Joël2ennuook
Zacharia14.

Zacharia 14 : 2
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde 

verzamelen; ...

Jeruzalemzaldaarechternietvernietigdworden,maardestadzalinge-
nomenworden.Datwilzeggendatditmetsuccesgebeurt.Datisvoor
hun bekering en dus vóór het einde van de 70-ste week, want na hun
bekering zal uiteraard de stad niet verwoest worden. De tijdsbepaling
ligthierheelduidelijk,zeker invergelijkingmetdeandereprofetie.We
hebbengeziendatditindeeersteplaatsgaatoverRuslandenzijnbond-
genoten.Erstaatwel"alleheidenen",maarhetbegintmetRuslanden
zijnbondgenoten,wantdaarna,nadatdieverslagenzijnenalsde70-ste
weekvoorbijis,zullenweldegelijkookanderevolkerentenstrijdetrek-
kentegenJeruzalemeninlaatsteinstantieisdatBabylonzelf.Datisech-
terpasnadebekeringvanIsraël.Devolkerenzijnallemaalvijandenvan
Israël,maardegenendiewerkelijkJeruzalemverwoesten,zijnvolgensde
profetieënRos,MesechenTubal.

Dat de Heer alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde zal verzamelen,
staatookaanhetbeginvanEzechiël38,maarmeernogaanhetbegin
vanEzechiël39.DeHeerzouhenverzamelen.DeHeerzouhentenstrijde
verzamelen tegen Jeruzalem. Wat zij uitvoeren, is ook feitelijk de wil
van de Heer. Dat is ook een trieste aangelegenheid, maar niettemin is
datBijbels.Godwilhetzo,hetgeendeRussenniethet rechtgeeftom
dattedoenoverigens.DeHeerlaathetweldegelijkzogebeuren,opdat
Israël,ofwatervanoveris,totgehoorzaamheidgebrachtzalworden.Dat
moetenweduslezeninsamenhangmethetlaatsteversvanZacharia13,
wantdieverwoestingvanJeruzalemishethoogtepuntvandeverdruk-
kingvoorzoverdieoverPalestina(Jeruzalem)komenzou.Hetheefttot
doeldatdeinwonersvanJeruzalemdeNaamdesHeerenzullenaanroe-
pen.DatstaatdanookinZacharia13:9:"EnIkzaldatderdedeelinhet
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vuurbrengen,enIkzalhetlouteren,..."Overdatvuurwasalgesproken
inJoël2:3:"Voorhetzelveverteerteenvuur,..."Datisnatuurlijkletterlijk,
maarookingeestelijkopzichtishetuiteraardvuur.

Zacharia 14 : 2
2 ... en de stad zal ingenomen, ... worden; ...

Er zullen, net als vandaag, dan mensen zijn die zeggen dat de Heer
Jeruzalem zal sparen, want er zijn zoveel profetieën waar staat dat
Jeruzalem bewaard zal worden door de Heer. Dan zeggen we nu maar
vastdaterookeenheleboelprofetieënzijndiezeggendatJeruzalemver-
woestzalwordenenindiedagenzalJeruzalemverwoestworden,want
hetJeruzalemdatbewaardzalwordeniseengelovigJeruzalem.Dat is
het Jeruzalem dat daarna pas weer gebouwd zal worden. Eerst wordt
het verwoest. Daarna wordt er een Jeruzalem herbouwd of gebouwd
enhetisdatJeruzalemwaarvangezegdwordt:"Bidtvoordevredevan
Jeruzalem,welmoetenzijvarendieubeminnen."(Psalm122:6)Destad
zal ingenomenworden,precieszoalsJoël2 :32zegt. InPsalm122staat
ook uitdrukkelijk dat daar de stoelen des gerichts gesteld zijn. (Psalm
122:5)DatisnietineenongelovigestadJeruzalem,maarineengelovig
Jeruzalem.DestoelenvanhethuisvanDavid,staater.(Psalm122:5)Dat
kanalleennadewederkomstvanChristuszijnendusnade70-steweek.
Het is dát Jeruzalem dat bedreigd wordt door de heidenen, maar dat
bewaardzalworden.

Zacharia 14 : 2
2 ... en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplun-

derd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de 
helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het 
overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

De hele stad wordt vernietigd en leeggeroofd. De vrouwen zullen
geschondenworden.Zogaatdatmeestalinoorlogstijd.Daarmeepraat
ik uiteraard niks goed. Ik stel alleen maar het feit vast. Zo gaat dat nu
eenmaal.Dathethierookspeciaalgenoemdwordt, isomdatdievrou-
weneenbeeldzijnvanIsraëlalszodanig.DenkmaaraanMatthéüs24,
waar over de verdrukking staat dat men zou "moeten vlieden naar de
bergen,dieophetdak isdiekomenietafom ietsuitzijnhuisweg te
nemen,dochweedezogendeenbevruchtevrouwenindiedagen".Het
wordtapartgenoemd.Datisoverbodig,maarhetwordtgenoemdvan-
wegedeoverdrachtelijkebetekenis.HetisnamelijkeenbeeldvanIsraël

zelf.Datisdievrouwvan"devrouwenofdevrouwzalgeschondenwor-
den".Israëlwordtnamelijkgeschonden.

"Dehelft"betekentnietpreciesdehelft,maareendeel.Hetoverigedes
volksishetanderedeel.Eendeelzaluitgaanindegevangenis.Datbete-
kent dat een deel uit de stad verdreven zal worden, maar het kan ook
betekenendatditdeelderstaddedoodzalingaan.Waarom?Eenvoudig
omdatvanhetanderedeelstaatdathetuitdestadnietuitgeroeidzal
worden. Dat zou ook vertaald kunnen worden met: "Het overige des
volkszalindestadnietuitgeroeidworden".Degedachteisnamelijkdat
dit tweede deel, dat overige des volks, niet uitgeroeid wordt, maar in
levenblijft.Datisinelkgevalcorrect,ongeachtwelkvoorzetselerstaat.
Ofdaar"uit"staatof"in",doetnietterzake.Uitdecombinatievandie
begrippenkandeconclusiezijndatdiegevangenishetdodenrijkis.

EendeelvandestadzaldanomkomenEendeelvandeinwoners,maar
eenanderdeel,namelijkhetoverigedesvolks,zalnietuitgeroeidworden
endusweldegelijkoverleven.Alleendatwoord"overige"zegthetal.Dat
betekentdathetoverblijft.Oferdanstaat"uitdestad"of"indestad",
doeterniettoe.Hetgaateralleenomdatwathieroverleeftinderdaad
uitdestadkomt.Ofhetis"uit"of"in",datmogendevertalerszelfkiezen.
Maardevertalingwordtindehandgewerktdoorwaterstaatindevol-
gendeverzen,wantdaarblijktdatwatindestadoverleeft,tochdestad
zalmoetenverlaten.Wewetendustoch,ondanksdevoorzetsels,precies
watergebeurt.Dathangtnamelijknietvanéénvoorzetselaf.Eigenlijk
zoujemoetenvertalenmet:"Maarhetoverigedesvolkszalterstadniet
uitgeroeidworden".Ofhetdan"in"isof"uit"of"te",datmaaktdanver-
dernietsmeeruit.Dit"overigedesvolks"isuiteraardhetoverblijfselvan
hetvolkenhetvolkisIsraël,dushetishetoverblijfselvanIsraël.Waarom
blijfthetoverblijfselover?Omdathetgelovigisuiteraard,wanthetroept
deNaamdesHeerenaan,staatinZacharia13:9.Datisprecieshetzelfde
als Joël 2 : 32, want daar staat dat er te Jeruzalem ontkoming zal zijn,
bijdeovergeblevenendiedeHeerzalroepenenhetlanduitleiden.Dat
staatookinZacharia14:

Zacharia 14 : 3
3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die 

heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage 
des strijds.

Dat betekent dat de Heer weliswaar eerst de heidenen oproept ten
strijdetegenJeruzalem,maarzodradatoverblijfselZijnNaamaanroept,
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worden de rollen omgedraaid, want dan zal de Heer Zich tegen die
heidenen keren. Al die strijd die er dan is, heeft namelijk de bekering
der volkeren tot doel. Eerst Israël, waarna de Heer via Israël, door mid-
del van Israël, de overige volkeren tot Hem zal leiden of aan Zich zal
onderwerpen. De volkeren worden aan Christus onderworpen via de
dienst van Israël, een gelovig Israël, maar die dienst van Israël bestaat
uit twee verschillende dingen. Het ene is namelijk de strijd waarin ze
geplaatstzijn.Zehebbenhetlandoptebouweneninstandtehouden
tegendevijand.HetandereisdatdoorIsraëlietenhetEvangelievanhet
Koninkrijkgeprediktzalwordenaandevolkeren.Erisstrijd,verdrukking
inhetalgemeen,overdevolkerenentegelijkertijdiserookdeprediking
vanhetEvangelieaandevolkerenendatallesdoorIsraël.VoordatIsraël
totbekeringkomt,moetechterookaanIsraëlgeprediktwordenendat
gebeurtdoordetweegetuigen,(Openbaring11)detweeolijftakkenuit
Zacharia4,indeeerstehelftvande70-steweek.Indetweedehelftisdie
strijd,dieoorlogendeverdrukkingvandegenendienoginhetlandzijn.
Het resultaat daarvan is dat ze door die verdrukking hun ogen richten
ophunHeerenHemaanroepen.Datisdegedachte.Zodradatgebeurd
is,wordenderollenomgedraaid,wantdanisheteerstevolk, Israël, tot
bekering gekomen. Daarna bedient de Heer Zich uitsluitend van Israël
omdevolkerentotbekeringtedwingen.Deeerstendiedaaraanmoeten
geloven,zijndevolkendieopdatmomentbezigzijnIsraëltebestrijden.
Het is een ondankbare taak die die Russen hebben, maar zo is het nu
eenmaal.Zezijnongelovig,maardeHeergebruikthentoch,zolangals
Hijzenodigheeft.HijgebruiktZijntegenstandersomZijneigendoelte
bereiken. Aanvankelijk wordt Jeruzalem verwoest door deze heidenen,
maardaarnastaatdeHeeraandekantvanIsraëlenstrijdtHijtegendie
heidenen.Datisookwatinvers3staat.Invers2verzameltdeHeerde
heidenen tegenJeruzalemen invers3staatdeHeernietmeeraande
kantvandeheidenen,maaraandekantvanIsraël.

WaaruitdeHeerzaltrekkendoeterweinigtoe.HetgaateromdatHij
uittrekt ten strijde, want dat is de uitdrukking. Waartegen is wel van
belang,maarwaaruitdoetnietzoveelterzake.Hetisiniedergevalvan-
uitdehemel.Hijheeftimmersgezwegen.HijheeftZichverborgen,zoals
Ezechiël39zegt.(Ezechiël39:23,24)NadatdielegersvanRos,Mesechen
Tubalverslagenzijn,zaldeHeerZichnietlangerverbergen.DeHeerdeed
datinoudtestamentischetijdenook.AlsdeheidenenIsraëlbelaagdenen
IsraëlwenddezichtotdeHeer,danverlostedeHeerhenvandevijand.
Hier staat dat de Heer dat weer zal doen, net als in het verleden. Hier
wordt niet verwezen naar een speciale oorlog of strijd, ooit, maar hier
wordtterugverwezennaardealgemenegangvanzakeninhetverleden,
namelijk dat de Heer aan de kant staat van een gelovig Israël. Ze zijn

gelovig,wantzehebbenZijnNaamaangeroepenvolgensZacharia13:9.
AlsmenZijnNaamaanroept,danverschijntHij.

Zacharia 14 : 4
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, 

die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; ...

Hiervindenwedandéprofetie inhetO.T.,deenigevoorzover ikweet,
waarstaatdatdeHeerinZijnwederkomstzalverschijnenopdeOlijfberg.
Hetbijzonderedaarvanis,enwehebbenhetdaaraleensovergehad,dat
deOlijfbergeigenlijkdeuitbeeldingisvanhetverborgenKoninkrijkvan
Christus. Sion is het geopenbaarde Koninkrijk. Sion, de plaats van de
troonvanDavidinJeruzalem.Ditisdeberg(Olfijberg)buitenJeruzalem.
InEzechiël11lezenwijdatdeheerlijkheiddesHeeren,zichverwijdertuit
Jeruzalem.

Ezechiël 11 : 23
23 En de heerlijkheid des HEEREN rees op van het midden 

der stad, en stond op den berg, die tegen het oosten der 
stad is.

Dit is het einde van het visioen. De heerlijkheid des Heeren verliet
JeruzalemenkwamterechtopdeOlijfberg,zie zijlijn 36wantdatisdeberg
dietegenhetoostenderstadis.DeverheerlijkteChristus,deopgewekte,
wantdatisdeheerlijkheiddesHeeren,trektzichteruguitJeruzalemen
gaatnaardeOlijfberg.Dat issteedszo.Jeruzalemiseenbeeldvanhet
geopenbaardeKoninkrijk,maarJeruzalemwildenietdatDezeoverhen
Koningwas,dustrokdeHeerZichterugopdeOlijfberg.(Lukas19:14)In
dedagenvóórZijnkruisigingsprakHijoverdagsteedsinJeruzalem,maar
elkeavondtrokHijZichteruginBethaniëopdeOlijfberg,inhethuisvan
Maria en Martha, vlakbij Simon de melaatse. Daar gaat het nu verder
nietom,maarhetwasiniedergevaldeOlijfberg,wantdeOlijfbergen
BethaniëzijndeuitbeeldingvanhetverborgenKoninkrijk.DeOlijfberg
wasookhettoneelwaardeHeeropdeezelreed,destadzagenweende
overdestadenzei:"Ochofgijnogindezeuwdagbekendewattotuw
vrededient,maarnuishetverborgenvooruwogenenerzullentijden
overukomen."(Lukas19:41-43)DatisdeOlijfberg,wantdeOlijfbergis
deuitbeeldingvandetegenwoordigebedeling,hetverborgenKoninkrijk,
buitendelegerplaats.AlsHebreeën13letterlijkopgevatwordt,alserstaat
"Gaat dan uit buiten de legerplaats", dan betekent dat men Jeruzalem
zouverlatenennaardeOlijfbergzougaan.Overdrachtelijkbetekenthet

Zijlijn  36

De olijf heeft altijd 
in de eerste plaats te maken 
met eeuwig leven, met de 
geestelijke dingen, ook met 
verdrukking overigens, 
want de olijf wordt ver-
drukt opdat hij olie zou 
voortbrengen. Zo wordt 
een mens verdrukt opdat 
hij de geestelijke dingen zou 
voortbrengen. Die olijven 
en de olijfboom houden 
verband met de zesde bede-
ling, want de olijfboom is 
de zesde vrucht uit de reeks 
in Deuteronomium 8 : 8 
en staat ook voor de zesde 
bedeling. Dat komt perfect 
met elkaar overeen. 
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datmenhetgeopenbaardeKoninkrijkverlaat,enzichnaarhetverborgen
KoninkrijkvervoegtendatisdeGemeente.DeHereJezustrokZichterug
naar de hemel vanaf de Olijfberg. (Handelingen 1 : 9-12) Hij verbergt
Zichnuenzalpasweerverschijnenindetoekomst,oppreciesdezelfde
plekopdeOlijfberg,maaralleenalszijHemaanroepen.Vandaardatde
predikingnahemelvaartsdagookdaaropgerichtwas.Iniedergevalwas
depredikingaanIsraëleropgerichtdatzijdeNaamdesHeerenzouden
aanroepen, opdat Hij weer voet zou zetten op de Olijfberg en het ver-
haal verder zou gaan. Aan het einde van de 70-ste week verschijnt Hij
opnieuw,opdeOlijfbergtenoostenofvóórJeruzalem.

"EnZijnvoetenzullentediendagestaanopdenOlijfberg,..."Hetismerk-
waardigdatspeciaalZijnvoetengenoemdworden.Indatverbandzou-
denwijtochmoetendenkenaandegebeurtenissenvlakvoorZijnlijden
ensterven,waarbijopdeOlijfberg, inhethuisvanSimondemelaatse,
diefarizeeër,Zijnvoetenwerdengezalfd.(Matthéüs26:6,7;Lukas7:36
e.v.).Zijnhoofdwerdookgezalfd,maarzijnvoetenmetnameenikdoel
opJohannes12.(Johannes12:3)Indecommentarenopdiezalvingvan
Zijnvoeten,o.a.inMatthéüseninMarkus,wordtmeteengezegddathet
EvangelievanhetKoninkrijkoveralgeprediktzalworden.(Matthéüs26:
13;Markus14:3,9;Lukas8:1)Degedachtedaarbijisheeleenvoudig.De
gezalfdevoetenzijnuiteraarddevoetenvandeChristus,deMessias,de
Gezalfde.Zijnboodschap,hetEvangelievanChristus,dushetEvangelie
vandeGezalfde,zougeprediktwordenoverdegeheleaarde.Indatver-
bandmoetjeookRomeinen10lezen,samenmetJesaja:"Hoelieflijkzijn
devoetendergenen(Jesaja:Desgenen,enkelvoud)dievredeverkondigen,
diehetgoedeverkondigen".(Jesaja52:7;Romeinen10:15)Dezevoeten
hebbeniets temakenmetdeverspreidingvanhetEvangelie.Wanneer
die voeten hier genoemd worden, betekent het dat vanaf dit moment
enditpunt,hetEvangelievanhetKoninkrijkverspreidzalworden.Inde
dagendievolgen,sterkernog,de33jarendievolgen,wordtdatKoninkrijk
gepredikt.VandaardatdegezalfdevoetenvandeMessiastediendage
zullenstaanopdeOlijfberg,maarerhadnatuurlijknetzogoedkunnen
staandatHijtediendagezalstaanopdeOlijfberg.Datverandertniks
aanhetplaatje,maarwelaandeformulering.Dewoordenkrijgentoch
echteenanderestrekking.Zijnvoetenwordengenoemd,omdatHijdaar
nietzalblijvenstaan,maaromdatdievoetenHemookelderszullenbren-
gen.DatspreektoverdeverspreidingvanhetEvangelievanChristus.Er
zijntweemogelijkhedenvoorwatermet"tediendage"bedoeldwordt.
Het ene is: de dag van de verwoesting van Jeruzalem, naar aanleiding
vanZacharia14:2.Hetandereis:dedagdesHeeren,naaraanleidingvan
Zacharia14:1.Diebegintaanheteindvande70-steweek.

Zacharia 14 : 5-9
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen 

(want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij 
zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, 
mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!

6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het 
kostelijk licht, en de dikke duisternis.

7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal 
zijn; ...

8 Ook zal het te dien dage geschieden, ...
9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; ...

TussendetweehelftenvandeOlijfbergdoorvluchtmen.Daarnaworden
allemaalanderedetailsverteld,dietemakenhebbenmethetaanbreken
vandedagdesHeeren."DitisdedagvanwelkeIkgesprokenheb,"zeide
HeerinEzechiël39nadatRos,MesechenTubalvernietigdwaren.Overde
daguitZacharia14:1wordtookgesprokeninZacharia14:4.Waarhet
omgaatisdatindiedagenhetkoningschapvanChristusgevestigdgaat
worden,beginnendbijJeruzalemofbijIsraëlenvandaaroverdeandere
volkeren. Het begint met de vlucht van het overblijfsel uit Jeruzalem
doorde"valleiMijnerbergen"naarhetoostenenongetwijfeldnaarde
woestijn;nietomdatdathierstaat,maarwelopandereplaatsen.Men
vluchtdanooknaarPetra,destadvanEdom.Invers5staatdatdievallei
MijnerbergenzalreikentotAzal,maarwijkunnendatopdekaartniet
vinden.HetisiniedergevaloostelijkvanJeruzalemenverderwetenwij
hetniet.Erblijftnietsandersoverdanomdaareengeestelijkebetekenis
achtertezoeken.

Zacharia 14 : 5a
 5a ... en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aard-

beving in de dagen van Uzzia, ...

Daarwetenwehelemaalniksvan.Wijwetennualleenmaardaterdus
in de dagen van Uzzia een aardbeving was en men zal daar best voor
gevlucht zijn, maar hoe dat zat weten we niet, want het staat hier en
nogmaaropéénandereplekindeBijbel-Amos1:1-endiemaaktons
nietveelwijzer.DaarwordtweloverThekoagesproken.Datligtzuidelijk,
zuidoostelijk van Jeruzalem, aan de afgang naar de Dode Zee toe. De
aardbeving in de dagen van Uzzia in Zacharia 14 : 5 wordt vergeleken
metdeaardbevingbijdeverwoestingvanJeruzalemaanheteindevan



� � � 	 	 B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a

de70-steweekvanDaniël.ErwordtgezegddatzeindedagenvanUzzia
zijngevluchtendatzeindiedagenaanheteindvande70-steweekook
zullenvluchten.HetenigeanderedatwehieruitlerenisdatZacharia14
:5weerverwijstnaareenvandeandereprofeten,alleenmaareenhint
geeftenzegtdatinAmos1:1dieaardbevingookstaat.InAmos1:1staat
datditvisioen,dezeprofetievanAmos,tweejarenvóórdeaardbevingtot
standkwam.Deaardbevingwaarhetomgaat,isdusfeitelijkdeaardbe-
vingaanheteindvande70-steweek.Watisdantweejaardaarvoor?Dat
zijndetweeduizendjarenvanhetverborgenKoninkrijk,zodatdeprofetie
vanAmosspreektoverdingendieverbandhoudenmetderoepingvan
deGemeente.

WekennenmaaréénplaatsindeBijbelwaardetermAzalnogeenkeer
voorkomtendanishetnieteenszozeerdenaamvaneenplaatsmaar
vaneensteen.

1 Samuël 20 : 19
19 En als gij de drie dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig 

af, en ga tot die plaats, waar gij u verborgen had ten dage 
dezer handeling; en blijf bij den steen Ezel.

Daar heb je het weer. Er zijn twee dagen voorbij en dan kom je op de
derdedag.DiesteenheetEzel,nietinhetNederlandsuiteraard,maarin
hetHebreeuws.Het iseenHebreeuwsenaamenvandezeplaatswaar
dezesteenmetdenaamAzalligt,vindtdevluchtvanDavidplaats.Hetis
eenwatuitgebreidverhaalomuitteleggen,maarDavidwasminofmeer
aanhethofbijkoningSaul.KoningSaulhadechterafentoeietstegen
David,hetwerdvoorDavidnogalgevaarlijk.Davidhieldzichdusenige
dagenverborgen,namelijktotopdederdedag.ToenkwamJonathan,de
zoonvanSaul,naardezeplaatswaarzeafgesprokenhadden,desteen
Ezel. Daar kwam hij hem vertellen dat David beter kon vluchten, want
alshijterugzoukerenaanhethofbijSaul,zouhijzondermeergedood
worden.Vanaf deze plaats Ezel of Azal, vanaf deze steen, vlucht David.
Datisnietvoornietszo,wantAzalbetekent"weggaan","verdwijnen".De
naamAzalheeftdustemakenmeteenvlucht.Hierishetdevluchtvan
David,maar inZacharia 14 ishetdevluchtvanhetgelovigoverblijfsel.
Eigenlijkishethierin1Samuël20ookdevluchtvanhetgelovigoverblijf-
sel,wantnietalleenDavidvlucht,maarookenigeanderenvluchtenmet
hemmeeenverzamelenzichbijhem, tweehoofdstukkenverder, inde
spelonkvanAdullam.DaarontstaatdaneenkleinkoninkrijkjemetDavid
alskoning,dieimmersal langgezalfdwas,maardieofficieelnoggeen
koningwasomdatSaulnogleefde.Erontstondeengroeponderleiding

vanDavidendiegroepontstondbuitendelegerplaats.Datispreciesde
betekenisvanAzal.Menisgevluchtnaarbuiten,destaduiteneigenlijk
ookhetlanduit.ZachariaverwijstnaardevluchtindedagenvanDavid
enindegeschiedenisvanDavid.ErisnogeenplaatswaarAzalgenoemd
wordt,maardat is insommigevertalingenniet terugtevinden.Dat is
in Leviticus 16, waar de instructies staan met betrekking tot de grote
verzoendag.

Leviticus 16 : 7
7 Hij zal ook beide bokken nemen, en hij zal die stellen 

voor het aangezicht des HEEREN, aan de deur van de tent 
der samenkomst.

8 En Aäron zal de loten over die twee bokken werpen: een 
lot voor den HEERE, en een lot voor de weggaanden bok.

Aäronzaltweebokkennemenendiebijdeingangvandevoorhofvan
detabernakelstellen.Inanderevertalingenstaat:EenlotvoordeHeere
eneenlotvoorAzazel.Eigenlijkishetezazal(eetsazal),maardatwordt
"vertaald"metAzazel.MenlaatdaarAzazelonvertaaldstaan.zie zijlijn 37Er
wordenduslotengeworpenoverdietweebokken;eenlotvoorJehovah
enhetanderevoordeweggaandebok.

Leviticus 16 : 9, 10
9 Dan zal Aäron den bok, op denwelken het lot voor den 

HEERE zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten zon-
doffer maken.

10 Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om 
een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht 
des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te 
doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de 
woestijn uitlate.

Degedachteisheeleenvoudig.Eenbokwordtgeslachtenhetbloedvan
diebokwordtophetverzoendekselgebracht.Datisdatberuchtebloed
vanstierenenbokken,datgestortwerdophetverzoendeksel.(Hebreeën
9:13;10:4)Datbloedvandeenebok,vandebokvoorJehovah,wordt
aanJehovahgebracht,opdetroonvanJehovah,wantdatishetfeitelijk,
ophetverzoendeksel,hetdekselvandearkdesverbondsinhetheilige
derheiligen.Deanderebok,eigenlijkdeanderehelftvanhetoffer,werd
levendgenomenenuitgelatenindewoestijn.

Zijlijn  37

Tot zo’n vertaling 
komt men op een heel een-
voudige manier. Men moest 
twee loten werpen over de 
bokken. Een lot was voor 
de Heere, letterlijk dus een 
lot voor Jehovah. Dat is een 
eigennaam en dat wordt 
dus met een hoofdletter 
geschreven. Dat andere lot 
zal dus ook wel geworpen 
worden voor een eigen-
naam. Dat ez azal laat men 
dan staan. Men schrijft het 
met een hoofdletter en 
beschouwt het als eigen-
naam. Dat kan best, maar 
ez, met een Duitse "z", is 
een bok, een van de woor-
den voor bok, en azal komt 
er dan achter en dat bete-
kent "weggaan". De verta-
ling met "weggaande bok" 
is dus zo gek nog niet. Je 
kunt kiezen.
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Leviticus 16 : 15
15 Daarna zal hij den bok des zondoffers, die voor het volk 

zal zijn, slachten, en zal zijn bloed tot binnen in den voor-
hang dragen, en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met 
het bloed van den var gedaan heeft, en zal dat sprengen 
op het verzoendeksel, en voor het verzoendeksel.

Datiswatbetreftdeenebok.Hetvolgendgaatoverdeweggaandebok.

Leviticus 16 : 20, 21
20 Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige, en de 

tent der samenkomst, en het altaar te verzoenen, zo zal 
hij dien levenden bok toebrengen.

21 En Aäron zal beide zijn handen op het hoofd van den 
levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtighe-
den der kinderen Israëls, en al hun overtredingen, naar al 
hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks 
leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhan-
den is, naar de woestijn uitlaten.

22 Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een 
afgezonderd land wegdragen; en hij zal dien bok in de 
woestijn uitlaten.

Het gaat om dat "afgezonderd", "weggegaan". Het offer op de grote
verzoendag bestaat uit twee bokken. De ene helft van het offer wordt
gebracht inhetbinnenstheiligdomendeanderehelftwordthelemaal
buitengebracht,dewoestijnin,buitendelegerplaats.Debokdiebuiten
de legerplaats gaat, is een beeld van de gelovige, die namelijk leeft of
leven heeft ontvangen, die in de woestijn het brood uit de hemel, het
mannaenhetwateruitderotsontvangt.Datwilzeggendathijuitgaat
uitdewereld,uitgaatuitJeruzalemofIsraël.Diebeidebokkenzijnsamen
eenbeeldvandegelovigenvanvandaag,metnamevandezebedeling.
Ingaaninhetbinnenstheiligdomisingaanindehemel.Datspreektover
de hemelse positie van de gelovige. Daar gaat de hele Hebreeënbrief
over,namelijkdatwealsgelovigentoeganghebbentotdehemelzelf,tot
detroondergenade,totdearkdesverbonds.Aandeanderekantzijnwij
alsgelovigenonzeplaatsindewereld,indesamenleving,kwijtgeraakt,
wantwezijngestorvenmetChristuseninplaatsdaarvanindewoestijn
gebracht,buitendelegerplaats.Wezijnweliswaarverlost,maarweleven
nubuitende legerplaats.Vooreen Israëliet (Jood)die totgeloofkwam
indeHereJezusChristus,betekendedat inelkgevaldathijverwijderd
werduitdesynagogeendusuitJeruzalemenuithetjodendom.Degene

dievannaturegeenJodenzijn,komenbuitendemaatschappij,buitende
wereldtestaan,zoalsdeGalatenbriefzegt,datwijderwereldgestorven
zijn.(Galaten6:14)1Korinthe10verklaartuitdrukkelijkdatwijlevenin
dewoestijnendathetwoestijnlevenvanIsraëlweereenbeeldisvande
positievandeGemeente.

Waarhetnuomgaat,isdathetwoordazalinverbandgebrachtwordt
metdegelovige,nietwatbetreftzijnhemelsepositie,maarzijnaardse
positieofhetgebrekdaaraan.IemanddietotaanvaardingvandeHere
JezusChristuskomt,moetuitgaanofwordtuitgelatenbuitendeleger-
plaats.Datishetgewichtdathangtaandatwoordazal.Datvindenwein
deweggaandebokinLeviticus16enin1Samuël20inverbandmetDavid
endezijnendievluchtenbuitenJeruzalemvanafdesteenAzal(Ezel).We
vindenhetweer terug inZacharia 14,waarstaatdatdevallei,doorde
Olijfbergheen,totAzalreikt,zodatdaarhetverbandgelegdwordtmet
deze twee voorgaande Schriftgedeelten. Zo zullen ook de gelovigen of
hetoverblijfselvanIsraëlindetoekomst,moetenvluchtenuitJeruzalem.
Dat is de legerplaats. Het zal moeten vluchten uit Jeruzalem. Het zal
moeten uitgaan naar buiten en dus naar de woestijn; inderdaad ook
naarPetraindewoestijn.Petraiseensteenenhoeheettedesteenbij
Davidookalweer?Azal.DesteenisSelaenSelaisPetra.Meteenbeetje
goedewilleesjehierdusin:"DevalleiMijnerbergenzalreikentotPetra",
totdesteen,totAzal.AlswedenaamAzalopzoeken,komenwebijeen
steenterecht.Typologischklopthetprecies.Jemoethetnatuurlijkniet
indeeersteplaatsalsplaatsaanduidingzien,maaralseenaanduiding
vandeomstandighedenenalsaanduidingvanhetprincipedatiederdie
verzoendwordt,iederdiedeelkrijgtaandeverzoening,inderdaadmoet
uitgaan,weggaan,precieszoalsAbraham.HijgeloofdeGodenhetwerd
hemgerekendtotgerechtigheid,maarhijmoestweluitgaanuitzijnland
enuitzijnmaagschapenuitzijnsvadershuis.(Genesis15:6;12:1)Azal
steltdushetuitgaanvandegelovigeinhetalgemeenvoor.

Zacharia 14 : 5b
5b ... dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen 

met U, o HEERE!

Je kunt ook lezen "en al de heiligen met Hem". Hier wordt gesproken
over de wederkomst van Christus en over Zijn bemoeienissen met de
gelovigenindiedagen.DatbegintvanafdeOlijfberg,wantdaarvertoont
HijZichvoorheteerst.Daarnavertoont,openbaart,HijZichookonge-
twijfeldaandegelovigenindewoestijn,maardatwordthierverderniet
uitgelegd.DitisdewederkomstvandeHeer.
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Zacharia 14 : 6
6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het 

kostelijk licht, en de dikke duisternis.

Erstaatnietdatergeenlichtengeenduisterniszalzijn.Zowellichtals
duisterniswordenoverdreven.Lichtismeteenkostelijklicht,dusergveel
licht,endeduisternisismeteendikkeduisternis.Hetgaatdusomveel
lichtenveelduisternis.Erstaatdatdaternietzalzijn.Datsluitdanniet
uitdaterweldegelijkverschilinhelderheidis.Deenekeerzalhetlichter
zijndandeanderekeer,maarechtdikkeduisternisisernietenkostelijk
lichtiserookniet.Datcontrastiserinelkgevalnietendatwordttoege-
lichtinhetvolgendevers.

Zacharia 14 : 7a
7a Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal 

zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; ...

Hetzalééndagzijn."Een"iseenwoordjedatinhetHebreeuwshelemaal
nietbestaat.EenonbepaaldlidwoordbestaatindeBijbelhelemaalniet,
nietinhetHebreeuwsennietinhetGrieks."Enig"ishethoofdtelwoord
"één";nouja,datwas350jaargeledenzo,indedagenvandetotstand-
komingvandeStatenvertaling.Letterlijkstaaterdus;"Maarhetzaléén
dagzijn,...".HetisuiteraarddezelfdedagalsuitZacharia14:1.Hetisdus
dedagdesHeeren,ééndagdiedeHeerbekendzalzijn."Dag"isnietin
deeersteplaatseentijdsaanduiding,maar"dag"heeftdebetekenisdat
hetlichtis.Dedagstaattegenoverdenacht.Dagisduslicht.Hiergaat
het om het contrast. Dat betekent dus dat er wel licht is, maar geen
duisternis;nouja,geendikkeduisternisenookniethetovermatigelicht,
althans,datstaathier,maarhetverschilbestaatnietmeer.Daargaathet
om.Hetwordtnietmeerdonkerendatstaaterookachter.

Zacharia 14 : 7b
7b ... en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht 

zal wezen.

Ophettijdstipdathetdonkerzoumoetenworden,wordthetdusniet
donker.Vroegerwistikdaarhelemaalgeenverklaringvoor.Danmoetje
hetmaargeloven.Deenigeverklaringdieikdaarnuvoorweet,isdatdit
samenhangtmetonze-mijnsinziens-Bijbelsevisieomtrentdewerke-
lijkevormvandeschepping.Wijgelovendatwijnietopdebuitenkant

vaneenaardbollopen,maaropdebinnenkant.DatBijbelsewereldbeeld
(zieBijbelstudienr.17;HetBijbelswereldbeeld),waarbijdehemelbegrensd
wordt door de aarde en andersom, waarbij de aarde de hemel insluit,
verondersteltuiteraarddathet lichtendusmetnamehet lichtvande
zon,zichnietvoortplantlangseenrechtewegenooknietmeteenparige
snelheid.Dezaakisdandathetlichtduskromgaat,zichvoortplantvia
een kromming. Dat is niets bijzonders, want elke natuurkundige weet
dathetlichtdatookgewoonlijkdoet.Hetisalleenniethetuitgangspunt
bij het bedrijven van astronomie, maar wanneer we de verschijnselen
vanhetlichtbestuderen,komenweermeteenachterdatderichtingvan
hetlichtweldegelijkbeïnvloedwordtdoorallerleiomstandigheden.Het
bekendeaxioma(aanname)dathetlichtzichaltijdvoortplantlangseen
rechteweg,isinderdaadeenstellingdiemennietbewezenheeftenook
nietbewijzenwilofkan.

Hetlichtgaatduskrom.Daaromwordthetdonker.Alshetbijonsdonker
wordt, is dat niet omdat de zon achter de horizon verdwijnt, want dat
isniethetgeval.Daargelovenwijnietsvan.Danisdatomdathetlicht
zodanigafwijktdathetonsnietmeerbereikt.Hetbereiktdeaardeniet.
Hetdraaitweerom,hetbuigtweerwegvandeaardbodem,alvorenshet
deaardbodembereiktheeft.Daaromwordthetdonker,daaromkennen
wijdenacht.Ikgeloofechter,omdatikdaarnogalwataanwijzingenvoor
heb,datbijhetaanbrekenvandedagdesHeerendezeomstandigheid
vandekrommingvanhetlichtveranderdwordt.Datwilzeggendatdan
hetlichtweerrechtgaat.Zodradatgebeurtbetekenthetdatdezonniet
meerondergaat,zoalswijdatzomooizeggen,maardatdezonergens
hoog aan de hemel blijft staan. Hij beschrijft daar dan weliswaar een
baan,maardantochmaareenvrijkleine.Iniedergevalkomthijopgeen
stukkennaindebuurtvandehorizonendaargaathetmaarom.Hetis
hetideevaneenrondebal,eenvoetbal.Inhetmiddenvandevoetbalof
daarindebuurt,hetmaaktnietuitwaarergensindiebal,hangenwij
eenelektrischelampop.Dielatenweeenbeetjeslingeren.Hetresultaat
is dat het overal in die bal licht is. Als we dat ding niet al te veel licht
latengeven,zalblijkendatalswedatlampjeeenbeetjelatenslingeren
indiebal,hetdanweeraandeenekantlichterwordtendanweeraan
deanderekant.Dat isdanhetenigedaternog is.Er iswelverschil in
lichtsterkte, dat is ook wat dit vers uitdrukkelijk openlaat, maar het is
nietvolledigdagennacht.EenvandebelangrijksteSchriftplaatsendie
ikdaarvooralsverklaringheb,isOpenbaring6,waarinvers12gesproken
wordt over een grote aardbeving. Over die aardbeving hebben we het
dussteeds.Datisdeaardbevingaanheteindevande70-steweekvan
Daniël,tergelegenheidwaarvandeOlijfbergscheurt.
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Openbaring 6 : 12, 13
12 ... er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als 

een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, ...

DatzijnpreciesdedingendievermeldwordeninJoël2eninMatthéüs
24,waaruitteconcluderenvaltdatdezedingengebeurennáde70-ste
weekvanDaniëlenbijdeaanvang,ofbeternogvóór,maarbijdeaan-
vang van de dag des Heeren. Over de dag des Heeren hebben we het
hierinZacharia14.Voordegoedeorde:InMatthéüs24staatdatdiezon,
maanensterrenverduisterdworden,terstondnadeverdrukkingvandie
dagen(Matthéüs24:29)oftewelterstondnadeverdrukkingvande1260
dagenindetweedehelftvande70-steweekvanDaniël.InJoël2staat
dat de zon en de maan en de sterren verduisterd worden voordat die
groteenvreselijkedagdesHeerenkomt.(Joël2:1,10,11)Devolgordeis:
eerstde3,5-jarigeverdrukkingvoorIsraël(Juda),dandeverduisteringvan
zon,maanensterrenbijhunbekeringendanhetaanbrekenvandedag
desHeeren.VandiedagdesHeerenwordtgezegddathijookgepaard
gaatmetdieaardbeving.DathebbenwijhierinZacharia14ook.Bijhet
beginwordthetdonker.Dezon,demaanendesterrenwordenverduis-
terd. Daarna wordt het wel degelijk weer licht. Je zou het zo moeten
zeggen:Bijdiegelegenheidgaathetlichtuit;zon,maanensterrengaan
uit.Alshetdaarnaechterweerlichtwordt,blijkthetnietmeerdonkerte
worden.Erheefteenveranderingplaatsgevonden.Hetresultaatisdan:

Openbaring 6 : 14
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold 

wordt; ...

Hoekandehemelnuwegwijken?Dehemelisalwatbovenhetaardop-
pervlakis.Als jezietdathetopgeroldwordt,danbetekenthetdusdat
het kleiner wordt. Dat betekent dat die halve koepel, vol met sterren,
bijelkaartrektendatdiesterrenveeldichterbijelkaarkomentestaan.
Tegelijkertijd betekent dit dat de aardbodem als het ware omhoog
krult. Dat gebeurt denk ik niet werkelijk, maar zo ziet het eruit. Als de
krommingvanhetlichtophoudt,zodathetdanineensweerrechtgaat,
danheeftdatditverschijnseltotgevolg.Dehemelwordtsamengerold
alseenboek.Hetwordt ineengerold. Indepraktijkzoudatbetekenen
datalswevergenoegzoudenkunnenkijken,watniethetgeval is,we
zouden zien dat de aardbodem omhoog komt en dat alle bergen en
eilandenbewogenzijnuithunplaatsen.Watvroegerhorizontaal inde

verte lag, blijkt ineens hoger te liggen. zie zijlijn 38  Als je verder leest in
Openbaring6,danblijktdatdiemensenkennelijkineenszienWieerin
dehemelopdetroonzit.Zekijkenvermoedelijkevenrechtnaarboven,
naardehemelzelf,enblijkbaarzienzedaarIemandopdetroonzitten.
Datbewijstnatuurlijkniets,maarnietteminisdatbeeldcorrect.Alshet
zo gebeurt zoals het hier in Openbaring 6 staat, betekent dat het dan
dus niet meer donker wordt. Dat staat daar niet bij. Daar staat dat de
zonendemaanwordenverduisterd.Vervolgenslezenweoverdiehemel
dietoegeroldwordt,maardatkunjealleenzienalshetlichterweeris.
Hetverondersteltdathetevenduisteris;ikweetniethoelang.Alshet
daarna weer licht wordt, blijkt die hemel ineengerold te zijn, kleiner
geworden te zijn. Alles staat dichter bij elkaar, want dat is toch zo als
jeeenboekrolinelkaarrolt?Danbetekenthettegelijkertijddatdezon
niet meer ondergaat. Dat betekent trouwens dat het in het algemeen
ookveellichterwordtdannu.Erstaatdatdezonzevenvoudiglichtzal
geven.(Jesaja30:26)Letwel:nietineennieuweschepping,wantineen
nieuwescheppingisdezonerhelemaalnietmeer.Erstaatdatdenieuwe
scheppingdezonendemaannietvannodeheeft,wanthetLamZelfzal
haarKaarszijn.(Openbaring21:23;22:5)Alshetdusooitwaarisdatde
zonzevenvoudiglichtgeeft,danisdatwelinhetKoninkrijk,maarnietin
denieuweschepping,maarnogindeoude.Hoeisdatteverklaren?Wel,
heeleenvoudig,doordathetlichtnietmeervandeaardbodemafwijktop
bepaaldeplaatsen,denachtzijde,maarinderdaadhelemaalopdeaarde
komt,naarallekanten.

InZacharia14staatdathettentijdedesavondslichtzalzijn(Zacharia14
:7)endusishetééndag.DedagdesHeerenisdusééndag,ononderbro-
ken.Hetblijftlicht.IkhebergeenSchriftplaatsenmeervoor,maarjezou
er tochuitmoetenconcluderendathet tijdensdieduizend jarengeen
nachtmeerwordt.Ophettijdstipdathiergenoemdwordt,beginnende
duizendjarenniet.Diebeginnenpaslater,maardieheleperiodehoortbij
dedagdesHeeren.AlsdeheledagdesHeerenéénzo’ndagis,betekent
hetdusdataldiejarendezonnietondergaat.Datzoubestkunnen.

Openbaring 14 : 7
7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal 

zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschie-
den, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.

Datlijktmeduidelijk.Dezongaatnietonder.Hetblijftlichtenzohoort
hetook.Alsdewereldtotbekeringkomt,danbetekentdattochdatzetot
aanvaardingvanhetLichtderwereldkomt?Datbetekentdathetlichtin

Zijlijn  38

Als je op een toren 
van 100 meter gaat staan en 
je kijkt langs een waterpas, 
dan zie je de horizon hori-
zontaal en dat terwijl men 
gelooft dat de aarde een 
bol is. De zaak is heel een-
voudig. Het heeft te maken 
met de wetten van het per-
spectief. Als je tussen twee 
spoorrails gaat staan en we 
kijken met de spoorrails 
mee, dan komen ze aan 
de horizon bij elkaar. Het is 
echter andersom. Waar ze 
bij elkaar komen, is de hori-
zon. Dat komt niet omdat 
ze krom zijn, maar dat zit 
hem in de wetten van het 
perspectief. Als je op je zij 
op of tussen de rails gaat 
liggen, dan komen die rails 
ook bij elkaar. Als je onder 
je de aardbodem hebt en 
boven je de hemel (we gaan 
er even vanuit dat het alle-
bei vlak is) dan heeft dat tot 
gevolg dat hemel en aarde 
elkaar volgens het perspec-
tief ontmoeten, horizon-
taal, recht voor je ogen. 
Het is dus onzin te zeggen 
dat wij zien dat de horizon 
naar beneden buigt. Wat 
wij werkelijk zien, is dat 
hij omhoog komt. Hij komt 
ook omhoog, maar dat is 
niet wat wij kunnen waar-
nemen over die afstand. 
Stel dat we ver genoeg zou-
den kunnen kijken omdat 
het helder genoeg is, dan 
zullen we zien dat de aard-
bodem dan omhoog krult. 
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dewereldgekomenisenblijft.Alsdekrommingvanhetlichthetgevolg
isvandewerkingvansatan,dieimmersdeengeldeslichtsis,diealles
watrechtiskrommaakt,endiebovendien"degroteleugenaarisvanden
beginne". (Johannes 8 : 44) Als hij gebonden wordt zodat hij zijn werk
hieropaardeenindewereldnietkandoen,omdathijbuitengeworpen
is,danzouhettochmoetenbetekenendatdanhetlichtrechtgaat?Dat
zalhetrechtdoenaanhetwerkGods.Menzaldaneenscheppingzienals
eenheid,waarininderdaadhetlichtschijnt,overal,zonderweeronderte
gaan.Deondergangvandezonisiniedergevaleenuitbeeldingvanhet
weerheengaanvandeHereJezus.DeHeerkwamindewereldzoalshet
lichtindewereldkwamenzoalsdezonopgaat(Johannes1:9;3:19;9:
5)enHijverdweenuitdewereld,hetLichtgingweerweguitdewereld.
(Johannes9:5;12:35)DatstaatallemaalinhetJohannes-evangelie.Het
ondergaanvandezonkomtovereenmetdedoodenhemelvaart,maar
iniedergevalmetdeterugtrekkingvandeHereJezus.AlsHijkomtom
vooraltijdteblijven,danzoujetochmogenveronderstellendatdande
zonookinderdaadnietmeerondergaat.

Zacharia 14 : 8
8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wate-

ren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de 
oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij 
zullen des zomers en des winters zijn.

Hetisinelkgevalstromendwater,levendwater.Deenehelftgaatnaar
hetwestenendeanderehelftnaarhetoosten.Hetzijndeoostzeeende
achterstezeezoalsdieookgenoemdwordeninJoël2:20.Deoostzeeis
namelijkdeDodeZeeendeachterstezeeisdeMiddellandseZee.Vanuit
Jeruzalem zal er zo’n bron zijn. Er verandert wat in Jeruzalem. Eerst
scheurtdeOlijfberg,maardaarna,waarschijnlijkookbijdieaardbeving,
zalerinJeruzalemzo’nbronontstaan,zodaterwateruitdebergenkomt
ennaarbeidezijdenzullendiewaterenvandebergaflopen."Zijzullen
deszomersendeswinterszijn",betekentdaterookgeenseizoenwer-
kingis.Dieseizoenwerkingiseigenlijkhetzelfdealshetopgaanenhet
ondergaanvandezon.

Zacharia 14 : 9
9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te 

dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een.

Inelkgevalzoujemoetenlezen:DeHeere,Jehovah,zaltotKoningover

hetganseland,Palestina,hetbeloofdeland,zijn.Hierwordtdegeloofs-
belijdenisvanIsraëlgenoemdvolgens:

Deuteronomium 6 : 4
4 Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!

Hij is maar één, niet verdeeld, maar één. Die ene Heere is dezelfde als
deMessias,Hij isdezelfdealsdeZoonvanDavid,Hij isdezelfdealsde
HogepriesternaardeordeningvanMelchizédek,HijisdezelfdealsJezus
vanNazareth;kortom:HijisGod.Daarzitnogwatandersachter.Ikheb
aleerdergezegddatdekleineprofetenaltijdeensamenvattingzijnvan
eerdere profetieën, met name een samenvatting van wat in de grote
profeten eerst naar voren gebracht is. Als in de grote profeten gespro-
ken wordt over één Heer, dan wordt dat in verband gebracht met de
ene Herder en de ene Koning over het ene volk. Dat wordt met zoveel
nadrukgezegdinEzechiël37,38,39,omdatIsraëlnatuurlijkindeloopder
eeuweneenverdeeldkoninkrijkwas,verdeeldintweekoninkrijken,het
noordelijke en het zuidelijke rijk oftewel het 10-stammenrijk en het 2-
stammenrijk.Alsergesprokenwordtovereenheid,danishetéénHeere,
éénHerderendusookéénkuddeenzezullendusnietmeertweekud-
denoftweekoninkrijkenzijn.AchterZacharia14:9ligtdegedachtedat
de tienende tweestammenweermetelkaarverenigdzullenworden,
indedagdesHeeren.Datgebeurtinde33jarenvanafhetscheurenvan
deOlijfberg,vanafdevluchttotaanhetmomentwaaropallevolkentot
bekeringzijngekomenendeduizendjarenbeginnen.Alserdusstaatdat
deHeeréénzalzijnenZijnNaaméén,isdattevenseenverwijzingnaar
deterugverzamelingvanIsraëltotéénkudde.

Zacharia 14 : 10
10  Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt wor-

den, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; 
en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; ...

HetisduseengrotevlaktevanJeruzalem,groterdanhettegenwoordige
Jeruzalem.Hetisminofmeereenhoogvlakte.Bijdieaardbevingzalde
vormvanhetlandveranderdworden.Bergenzullenverdwijnenenlage
gedeeltenzullenhoogworden.UitdelaatstehoofdstukkenvanEzechiël
blijktdatJeruzalemtentijdevandeduizendjarenvelemalengroterzal
zijn dan het oude Jeruzalem en bovendien regelmatig van vorm; even
langalsbreed,dushelemaalvierkant,enmeteenbepaaldeindeling.Het
isdusveelgroterdanhethuidigeJeruzalem.Daarzinspeeltditversop.



B i j b e l s t u d i e  -  Z a c h a r i a  � � �

Dit"ganselandrondom"ishetlandrondomJeruzalem."Zij"slaatnietop
hetland,wantdanzouhetzijn:"hetzalverhoogdworden"."Zij"slaatop
destad,Jeruzalem.Diezalverhoogdenbewoondworden.

Zacharia 14 : 10
10 ... van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de 

eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren 
van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe.

Erwordteendwarsdoorsnedevandestadgegeven,maarhetgaatom
datheleJeruzalemdatalseengeheelopdezeplaatsgelegenzalzijnen
datnietverdeeldzalworden.

Zacharia 14 : 11
11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning 

meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.

Dat ze daarin zullen wonen wil zeggen dat ze er niet meer uit verdre-
ven zullen worden. Eerst was er wel verbanning, ook in dit hoofdstuk,
namelijkinZacharia14:1,2.Menzaldestadmoetenverlaten,omdatde
stadverwoestzalworden,maarindetoekomstzalmendaarinwonen.
Hetwoord"wonen"heeftaltijddebetekenisbijzichvan"blijven","ver-
blijven". "Zeker" betekent "veilig". Jeruzalem zal veilig wonen en dat is
definitief,zoalshetookinandereplaatsenstaatdatIsraëlnooitmeeruit
hetlandverdrevenendestadnietmeerverwoestzalworden.

Vanafvers12vandithoofdstukgaathetindeeersteplaatsoverdevol-
kerenderaardeindedagdesHeeren.

Zacharia 14 : 12
12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken 

plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen heb-
ben: Hij zal een ieders vlees, daar hij op zijn voeten staat, 
doen uitteren; en een ieders ogen zullen uitteren in hun 
holen; een eens ieders tong zal in hun mond uitteren.

Zekomennogalgruwelijkaanhuneind.Hetbetekentinelkgevaldater
eenoordeelkomtoverdiegenen,overdievolkeren,diegestredenhebben
tegenJeruzalem.Zijzullenongetwijfeldsterven.

Zacharia 14 : 13
13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot 

gedruis van den HEERE onder hen zal wezen, zodat zij 
een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen, een eens 
ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.

Dievolkerenzullendusooktegenelkaarverdeeldwordeninde33jaren
nade70-steweek.Dielopentotaandebekeringvanallevolkerenenhet
bindenvansatanendustotdeaanvangvandeduizendjaren.Indie33
jarenvindenweookaldieoordelenvandezevenbazuinenendezeven
fiolen zoals die in Openbaring genoemd worden. Het zal duidelijk zijn
datdeplagendiehiergenoemdwordeninZacharia14:12overeenkomen
metdeplageninOpenbaring.(Openbaring16:9)Vers13gaatoveroorlo-
genenvolkerenzullentegenelkaaropstaan.zie zijlijn 39 Hetzijnhemelse
legers die dat gedruis veroorzaken. Het resultaat van die legers is dat
dezevijandeneeniederzijnsnaastenhandzullenaangrijpen.Zezullen
elkaardusbestrijdenendoden,wanterzullenweldegelijkoorlogenzijn.
Datstaatookin:

Zacharia 14 : 14
14 En ook zal Juda te Jeruzalem strijden; en het vermogen 

aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en 
zilver, en klederen in grote menigte.

Juda,deJoden,zalstrijdenteJeruzalem,wantdevolkerenzullenookjuist
indiedagenoptrekkentegenditJeruzalem.IndedagenwaarinBabelde
hoofdstadvandewereldis,waarindegroteverdrukkingoverdewereld
komtenwaarinhetEvangeliegeprediktwordtonderdevolkeren,indie
dagen zullen de volkeren der aarde strijden tegen Jeruzalem en tegen
Israël. Dat staat ook hier. Jeruzalem zal alleen niet verwoest worden,
maarbehoudenblijven.Datzijndedagenwaarvangezegdwordt:"Bidt
voordevredevanJeruzalem."(Psalm122:6)Datisnodigomdatmenten
strijdeoptrekt tegenJeruzalem.HetgebedomdevredevanJeruzalem
zaluiteraardverhoordworden.Hetresultaatisdanookdathetvermo-
gen, namelijk de rijkdommen van de heidenen rondom, verzameld zal
wordeningrotemenigte,alwashetmaaralleenomdathetnatuurlijkin
deeersteplaatsoorlogsbuitis.Inhetalgemeenwordenderijkdommen
van de wereld de rijkdommen van Israël. Die volkeren worden immers
aanIsraëlonderworpen.Israëlzalregerenoverdievolkeren.

Zijlijn  39

Een van de manie-
ren waarop in de Bijbel 
soms de vijanden van Israël 
verslagen worden, is dat ze 
zich tegen zichzelf keren. 
Je hebt een leger Filistijnen 
en dan beginnen ze elkaar 
te doden. Dat is niet zo 
gek, want ook vandaag de 
dag zien we dat Filistijnen, 
de Palestijnen dus, elkaar 
bestrijden. Zo is het in de 
oudheid vaker gegaan. 
Bijvoorbeeld in de dagen 
van David. Zo zal het ook 
in de toekomst zijn. 
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Zacharia 14 : 15
15 Alzo zal ook de plage der paarden, der muildieren, der 

kemelen, en der ezelen, en aller beesten zijn, die in die-
zelve heirlegers geweest zullen zijn, gelijk gener plage 
geweest is.

Het moet opvallen dat er in de eerste plaats rijdieren genoemd wor-
den.Overpaardenenezelshebbenwehetaleensgehad,maar inhet
algemeenzijnpaarden,ezels,muildierenenkamelen lastdieren,dieren
waaropmenrijdt.Diewordenapartgenoemdendaarnadebeestenin
hetalgemeen.Erstaatdatdeplaagookdaaroverzalkomen.Deplaag
zoalsdieinvers12komtoverdevolkerenenoverdeheidenselegers,zal
ook komen over hun beesten en over de dingen waarop zij rijden. Dat
kunnenbeestenzijn,maarikkanmeooknogwelvoorstellendathetom
anderedingengaatdanalleenpaardenenezels,namelijkookomauto’s
en tanks en ander oorlogstuig. In ieder geval zullen die totale legers
envolkerendoorzo’nplaaggetroffenworden.Zo’nplaagisernogniet
eerdergeweest,staater.Vandaardathetookgeenzinheeftomuit te
zoekenofhetmisschieneenofandereziekteis.Datishetongetwijfeld
niet.Hetzalongetwijfeldietszijndatuitdehemelkomt.

Zacharia 14 : 16
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle 

heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die 
zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den 
Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het 
feest der loofhutten.

Eerst werd er gesproken over het overige des volks uit Jeruzalem aan
heteindevanvers2.DatgaatoverhetoverblijfselvanIsraëlendusom
gelovigen,terwijlhiernuinvers16gesprokenwordtoverdeovergeble-
venenvanalleheidenen.Zijoverlevendezeplagenopgrondvangeloof,
wanthetoverblijfselisaltijdhetgelovigoverblijfsel.Deheidenenzullen
dusoptrekkentegenJeruzalem.Watvanhenoverblijft,omdatmentot
geloofgekomenis,mededoordepredikingvande144.000,zalvanjaar
totjaaroptrekkenomteaanbiddenenhetloofhuttenfeesttevierenin
deduizendjaren.Hetloofhuttenfeestiseenbeeldvandieduizendjaren.
Meer in het algemeen is het loofhuttenfeest een uitbeelding van het
MessiaanseRijk,vanhetgeopenbaardeKoninkrijkopaarde.Deoverge-
blevenentrekkenjaarlijksopomdeKoning,deHeerederheirscharen,te
aanbidden.JehovahZebaôthisKoning.WijwetendatdeKoningvandat

KoninkrijkJezusvanNazareth is,maarhierstaatdathetJehovahis,de
Heere.HijwordthierdeHeerederheirscharengenoemd.Datisinteres-
santwantdeheirscharenduidtopdeheidenen,demenigten.DeHeere
derheirscharenisdusnietalleendeHeervanIsraël,wantaangeziener
maaréénGodisenéénHeer,zoalswenetalgelezenhebbeninvers9,
ishetduszodatdieHeerook inderdaadHeerenGodderheidenen is.
Vandaardataldeheidenendieovergeblevenzijn,jaarlijksnaarJeruzalem
zullenoptrekkenomdeKoning,Jehovahderheirscharen,teaanbidden.
Zijdoendatdoorhetfeestvanloofhuttentevieren.zie zijlijn 40

Zacharia 14 : 17
17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde 

niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den 
HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over hen-
lieden geen regen wezen.

Regeniszegen.HetishetlevendatGodgeeftuitdehemel.Alsmendie
GodnietwilaanbiddenopdedoorHemvoorgeschrevenwijze,danwil
Goddusgeenregenengeenlevengeven.InJoëllezenwijbijvoorbeeld
datdeHeeraanIsraëlweerderegenzalgeven.(Joël2:23)Wijwetendat
hetlandindeloopdereeuwenvanallestelijdenheeftgehadvanwege
droogte.Hetistoteenwoestijngeworden,hoewelhetvroegereenland
overvloeiendevanmelkenhoningwas.DeHeerheeftaangekondigddat
Hijweeroptijdregenzalgeven.DatgeldtnietalleenvoorIsraël,maar
ookvoordeoverigevolkeren,alszeHemtenminstedienen.Doenzedat
niet op deze voorgeschreven wijze, dan zal de Heer ook inderdaad die
regennietgeven.DanwordthetweernetalsindedagenvanElia.Het
volk dient de Heer niet en dus wordt het droog. Dat zal in de duizend
jarenookgebeuren.WanneermendeHeernietaanbidtenwanneermen
het loofhuttenfeestnietviert,zaldeHeergeenregengeven. InEgypte
regenthetbijnanooit.DevruchtbaarheidvanEgyptekomtvanhetwater
uitdeaarde,uitdeNijl.Hetkomtvanonderaf.Datheefteentypologische
betekenis.IndeduizendjarenzalhetinEgyptenietregenen,maarbete-
kentditdatmendaarhetloofhuttenfeestniethoefttevieren?

Zacharia 14 : 18
18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de 

regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die 
plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen 
plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het 
feest der loofhutten.

Zijlijn  40

Onder de wet was 
het de bedoeling dat de 
mannelijke bevolking van 
Israël elk jaar op de bestem-
de datum naar Jeruzalem 
zou gaan om daar het feest 
van loofhutten te vieren 
en de grote verzoendag die 
daaraan voorafging. In de 
toekomst is het de bedoe-
ling dat althans afvaardi-
gingen van alle volken in 
het Messiaanse Rijk zullen 
optrekken naar Jeruzalem 
om dat feest te vieren. Het 
zal ook duidelijk zijn dat 
niet de gehele wereldbe-
volking in Jeruzalem past. 
Dat is ook niet de bedoe-
ling, want als men het 
volk verzamelt, is het vol-
doende om de oudsten te 
verzamelen, zegt de Schrift. 
Als dus de volken jaarlijks 
optrekken tot Jeruzalem, 
dan betekent dit dat een 
delegatie van die volkeren 
optrekt naar Jeruzalem om 
dat te doen namens het 
volk. Dat is verplicht. 
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Men wordt dus ook onderworpen aan die plaag. Waarschijnlijk is dat
dezelfdeplaagalsuitvers12,wantwatdaarbeschrevenwordt,heeftte
makenmetde33jaren,terwijlhetinvers18overdeduizendjarengaat.
De33éndeduizendjarenhorenbijhetKoninkrijkoftewelbijdedagdes
Heeren.Alsmendusinde33jarenterechtkomtonderdezeplagen,wan-
neermendeHeernietdient,magjeaannemendathetdusindeduizend
jarenookzogebeurt,wanthetiseenendezelfdedagdesHeeren.Datis
immersdétermvoorhetMessiaanseRijk.DieEgyptenarenmoetendus
niet denken dat, omdat het bij hen niet regent, zij het loofhuttenfeest
niethoeventevieren,wantzezullendanonderdeplaagterechtkomen
dieinvers12albeschrevenwas.

Zacharia 14 : 19
19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de 

zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te 
vieren het feest der loofhutten.

AlsnogwordtgezegddatdeheidenendiedeHeerenietzullendienen,niet
alleengeenregenkrijgen,maarookterechtkomenonderdieplaagvanvers
12.DatgeldtnietalleenvoorEgyptenaren,maarookvooralleheidenen.

Zacharia 14 : 20
20 Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De 

HEILIGHEID DES HEEREN. En de potten in het huis des 
HEEREN zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar;

HetgeluidvandiepaardenspreektoverdeheiligheiddesHeeren.Alsmen
diepaardenhoortalszevoorbijkomen,danhoortmenhetgeluidover
deheiligheiddesHeeren;vanJehovah.Jehovahisheilig.HijisKoningen
wordtgeëerdengedienddoorallevolkeren.Vandaardatopdebellenvan
depaardendezeuitdrukkingstaat.DepotteninhethuisdesHeeren,in
detempel,wordengebruiktomteofferen.

Zacharia 14 : 21
21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den HEERE 

der heirscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren wil-
len, zullen komen, en van dezelve nemen, en in dezelve 
koken; en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des 
HEEREN der heirscharen, te dien dage.

HierwordtgezegddatdepottenofvateninJeruzalemenJudaheiligzul-
lenzijnvoordeHeerederheirscharen.Degedachteisnamelijkdatallen
dieofferenwillen,zullenkomenenvandiepottenzullennemen.Diehei-
denenkomennaarJeruzalemmethetloofhuttenfeestomdaarJehovah
te aanbidden. Al het "vaatwerk" in Jeruzalem, alles wat er is, wordt
gebruikttoteervanJehovah.Iedereendiedaarisendiedaareetendie
maareenmaaltijdbereidt,isdaaromJehovahtedienen.HeelJeruzalem
isertrouwensomJehovahtedienen.AllevateninJeruzalemhebbendus
eigenlijkdezelfdefunctiealsdesprengbekkensbijhetaltaar.Diewerden
bijhetbrandofferaltaargebruikt.VatenenpotteninJeruzalemzijneen
beeldvandebewonersvanJeruzalemzelf,vatennamelijk.Eenmensis
immersookeenvat,bedoeldtoteervanJehovah.Hierwordthetletterlijk
vandevatenvanJeruzalemgezegd.Alwat inJeruzalemis,zalJehovah
dienen.Datisuiteraardnadatheteerstverwoestwordt,wantdatishet
beginvandithoofdstuk.Datzijndeeersteverzenenheteindigtmetdat
alwatinJeruzalemis,zalzijnomdeHeerederheirscharentedienen.Dan
eindigthetvers,hethoofdstukenhetboekmet:

Zacharia 14 : 21
21 ... en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des 

HEEREN der heirscharen, te dien dage.

Toen Israël ooit in Kanaän aankwam, was Kanaän uiteraard vol met
Kanaänieten.DaarvanwerdgezegddatdeKanaänietenzoudenmoeten
worden uitgeroeid, hetgeen niet gebeurd is. Dat is het begin van het
verhaalendatwasookhetbeginvandeellende.Zemoestenuitgeroeid
worden,omdatdieKanaänietischevolkeren,wanthetwarenermeerde-
re,besmetwarendoordesatanzelf.Datistoennietgebeurd,maarinde
toekomstgebeurthetwel.Heteindresultaatis"dattediendage"geen
KanaänietmeerzalzijninhethuisdesHeerenderheirscharen.

Het moet bovendien duidelijk zijn, en dat zeg ik dan ter afsluiting van
hetheleboek,dateenvandebelangrijkstezakenvanhetboekZacharia
isdatdaaringesprokenwordtoverdingendienietvervuldzijnenniet
vervuldkondenwordenindedagenvandeterugkeeruitdeBabylonische
of Medo-Perzische ballingschap. Er wordt dikwijls verondersteld dat
de profetieën in het algemeen vervuld werden bij de terugkeer uit die
ballingschap. De meeste profetieën zijn inderdaad al van voor die bal-
lingschap.Alsergeprofeteerdwordtovereenterugkeer,eenherstel,een
wederopbouwvanJeruzalem,danwarendatprofetieëndie inverband
stondenmetdeterugkeeruitdeBabylonischeballingschapendeweder-
opbouwvanJeruzalemendetempelindedagenvanEzraenNehémia
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enookindedagenvanHaggaïenZacharia.Diezelfdeprofetieënworden
hierinZacharia,metnameinZacharia,degrootsteonderdekleinepro-
feten,herhaald.Zewordenhierweeraangehaaldennadatmenalterug-
gekeerd was uit ballingschap, nadat de tempel gebouwd was, nadat
Jeruzalemhersteldwas,wordenbeloftengedaanomtrenteennogtoe-
komstigetempelbouw,eentoekomstigeterugkeeruitballingschap,een
toekomstigebouwookvanJeruzalem.Datgrotebelangvanmetname
Zachariaisdandatwedaaruitlerendatdezeoudereprofetieënnietver-
vuldwerdenindeterugkeeruitdeBabylonischeballingschap.Weleren
daaruitnamelijkdatdieprofetieënweliswaarsprakenoverdeterugkeer
uitdeBabylonischeballingschap,maardatdieterugkeerzelfweereen
afbeelding,eenvoorafschaduwing,isvandeterugkeeruitdelaatste,de
zogeheten Edomitische ballingschap waarin Israël zich tot vandaag de
dagbevindt.Hetiswerkelijknietmogelijkteverklarendatdeprofetieën
vanZachariavervuldzijnindedagenvanZacharia.Hetbetekentdandat
dezeprofetieënnogsteedstoekomstzijnenvervuldmoetenwordenen
nietalleendeze,maardaarmeeookaldieandereprofetieënwaarnaar
doorZachariaverwezenwordt.

Samenvattend moet ik zeggen dat het belangrijkste deel van Zacharia
nietzozeerspreektovereenterugkeeruitdeballingschapzelf,maarover
dekomstvandeMessias,deGezalfde,diealsKoningzoukomen.Eenvan
de teleurstellingenbijde terugkeeruitdezeballingschapvanZacharia
wasnamelijkdatmenweliswaarterugkeerde,maargeenkoninghad.We
hebbenweleengeslachtslijnvanZerubbabelendanzoverder totaan
deHereJezustoe.DievindenweinhetN.T.,maareenkoninghadmen
niet. Dat betekent ook dat die terugkeer uit de ballingschap dus nooit
devervullingvandeprofetiegebrachtkanhebben.Erwasnamelijkgeen
koning,terwijlbeloofdwasdatdieerwelzouzijn.DieKoningkomtpas
indetoekomstendaaroverspreektZacharia.

ErisnuweleenJeruzalem,wezijnteruggekeerd,eriseentempel,maar
eenkoningiserniet.Diekomtpaslater.Bovendienwerderindezepro-
fetieënbijgezegddatdieKoningtegelijkertijdookHogepriesterzouzijn
of andersom. Daarmee is dus meteen vastgesteld dat de uiteindelijke
vervullingvandeprofetieënenvandebeloftennietzalplaatsvindenop
grond van het OudeVerbond, want dan zou je niet een koning en een
priesterkunnenhebbeninéénpersoon.Hetzoumoetengebeurenonder
hetNieuweVerbond.Datisookvanbelang,wanttotvandaagdedagzijn
ermensendiewelgeloveninaldezeprofetieënoverdetoekomst,maar
zijgelovendat Israël inde toekomst,alshet totbekeringkomt,alsnog
onderdewetgeplaatstzalworden.Dat isonzin,wantdat ishetOude
VerbondendanhebbenzenóggeenKoningenPriesternaardeordening

vanMelchizédek.Datiseenonmogelijkezaak.Hetzelfdegeldtnatuurlijk
ookvoorons.Wijlevenooknietonderdewet.

Alsdatwelzozouzijn,hebbenwijgeenHogepriesterengeenKoning.
Die kan niet komen ook, zolang wij onder die wet staan. Vandaar dat
Zacharia de Koning en de Hogepriester aankondigt, uitgebeeld door
ZerubbabelenJosua.Dietweezijnsameneenafbeeldingvandeuitein-
delijkeKoningenHogepriesternaardeordeningvanMelchizédekendie
zoukomenindepersoonvandeHereJezusChristus.Daaroverhandelt
het volgende Bijbelboek, namelijk Maleachi. De inhoud van dat boek
komtovereenmetde titel.De inhoud is: "IkzendMijnEngelvoorMijn
aangezicht". Maleachi betekent namelijk "Mijn Engel", Malach - I. Die
EngelblijktdandeVoorloper tezijnvandeuiteindelijkevervullingvan
dezeprofetieënuithetOudeTestament.

Amen


