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Zacharia 1  

1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de 

zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet:                                                                                                                 

2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen.                                                                                                        

3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de 

HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.                           

4 Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van 

de legermachten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden 

niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE.                                                                                                          

5 Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig?                                                                                                 

6 Maar Mijn woorden en Mijn verordeningen, die Ik Mijn dienaren, de profeten, geboden had, 

hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden? Zij zeiden: Zoals de HEERE van de 

legermachten Zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, 

zo heeft Hij met ons gedaan.                                 

Het eerste visioen: de Man op het rode paard                                                                                                                           

7 Op de vierentwintigste dag van de elfde maand – dat is de maand Sjebat – in het tweede jaar van 

Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de 

profeet:                                                                                                                                                                                      

8 Ik zag 's nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten die zich 

in de diepte bevonden, en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden.                                                     

9 Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen zei de Engel Die met mij sprak tegen mij: Ík zal 

u laten zien wat deze dingen betekenen.                                                                                                                           

10 Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond: Dit zijn degenen die de HEERE uitgezonden 

heeft om het land door te gaan.                                                                                                                                         

11 En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het 

land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil.                                                                                            

12 Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog 

dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar 

toornig bent geweest?                                                                                                                                                           

13 De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden.                        

14 De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met 

grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion.                                                                                                 

15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zíj 

hebben geholpen het erger te maken.                                                                                                                

16 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal 

erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem 

uitgespannen worden.                                                                                                                                                           

17 Predik verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege 

het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.  

Het tweede visioen: de hoorns en de smeden                                                                                                                                                          

18 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier hoorns.                                                                                                     

19 En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze hoorns? En Hij zei tegen mij: Dat 

zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.                                                                                     

20 Vervolgens liet de HEERE mij vier smeden zien.                                                                                                         

21 Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer 

dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de 
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hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda 

om het te verstrooien. 

 

 

Zacharia                                                                                                                                                                          

Zacharia is een van de drie profeten van na de ballingschap. De andere twee zijn Haggai en Maleachi. 

Het zal wel geen toeval zijn dat deze drie profeten de laatste drie boeken vormen van het Oude 

Testament. Zacharia is het langste boek van de 12 kleine profeten met 14 hoofdstukken en 211 

verzen. Voor ons is Zacharia vooral ook belangwekkend vanwege de sterke relatie met het Nieuwe 

Testament. Wie de profetieën van Zacharia bestudeert, komt details uit het leven van Jezus Christus 

tegen die 500 jaar voor hun vervulling zijn opgetekend. Het kan bijna niet anders of wie Zacharia 

leest moet bijna wel onder de indruk raken van onze God Die de toekomst in Zijn handen houdt en 

Zijn beloftes laat uitkomen. Zacharia 9-14 wordt volgens de geleerden van alle Oudtestamentische 

boeken het meest geciteerd in de lijdensgeschiedenis van onze Heere Jezus Christus. Daar komt nog 

iets bij. We lezen in Zacharia ook profetieën die nog op vervulling wachten: de wederkomst van onze 

Heere Jezus Christus aan het eind van de tijd. Het zijn trouwens niet alleen de Evangeliën waarin 

Zacharia wordt aangehaald. Meer dan welk ander boek moet Zacharia de schrijver van het boek 

Openbaring beïnvloed hebben. Misschien kunnen we beter zeggen dat de woorden – die uit hun pen 

vloeiden – van God kwamen. Het is Gods Woord. De HEERE inspireerde de schrijvers van het Oude en 

het Nieuwe Testament. Alle reden dus om ons ervoor in te zetten om met hulp van Gods Geest en 

studie het boek Zacharia te lezen en beter te begrijpen.  

 De profeet Zacharia 

De profeet                                                                                                                                                                           

We weten vrij precies in welke tijd Zacharia optrad. Het was in de tijd van de Perzische koning Darius. 

Zacharia 1:11 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot 

Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Het moet 520 v Chr. geweest zijn. Men 

houdt het erop dat de profeet Zacharia uit een priesterlijke familie komt en dat Zacharia en Iddo 

dezelfde personen zijn als die in de namenlijst van Nehemia 12:16 genoemd worden. Het gaat in 

deze lijst om priesters en Levieten die met Zerubbabel van het recht op terugkeer gebruik hebben 

gemaakt. Nehemia 12:12 In de dagen van Jojakim waren de volgende priesters familiehoofden: van 

Seraja was dat Meraja; (..) van Iddo, Zacharia; van Ginnethon, Mesullam; enz. De geleerden gaan er 

vanuit dat de combinatie van Iddo met Zacharia uniek is en dus van toepassing is op onze Zacharia. 

Als dit waar is, is Zacharia niet alleen priester, maar was hij ook het hoofd van zijn familie. Het is vast 

niet helemaal toevallig dat de priesterlijke dienst een belangrijk element vormt in de profetieën van 
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Zacharia. De hogepriester Jozua speelt in een van de visioenen een belangrijke rol. Hij krijgt mooie 

nieuwe priesterkleding en wordt door God van schuld gezuiverd. Zacharia vindt dat ze hem ook een 

nieuwe tulband moeten omdoen en dat verzoek wordt ook ingewilligd. Het is een persoonlijk detail 

waarmee bevestigd wordt dat Zacharia van priesterlijke huize is. Zacharia 3:4,5 Toen nam Hij het 

woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij 

tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 

Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband 

op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. De bouw van 

de tempel blijft ook niet onbesproken. Dat lijkt vooral het werk van Zerubbabel. Dat is trouwens 

iemand uit de koninklijke familie van David. Hij krijgt de opdracht om de tempel af te bouwen. 

Zacharia 4:8,9 Het woord van de HEERE kwam tot mij: De handen van Zerubbabel hebben dit huis 

gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de HEERE van de 

legermachten Mij tot u gezonden heeft. In 515 v Chr. moet de tweede tempel voltooid zijn. Daar 

hebben ze dus zo’n 5 jaar over gebouwd. Hoewel het zich allemaal afspeelt in de tijd dat Ezra en 

Nehemia actief zijn in Jeruzalem worden zij niet genoemd in Zacharia. Daarentegen wordt Zacharia 

wel genoemd in Ezra en Nehemia. Terwijl wij in het achterhoofd houden dat Zacharia een Leviet is – 

en uit een priesterlijke familie komt – is hij voor ons toch vooral de profeet. Dit zou ook uit de 

zegswijze kunnen volgen die de Hebreeuwse grondtekst laat zien. Feitelijk staat het er ongeveer als 

volgt. Zacharia 1:1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de 

HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. 

De profeet Zacharia                        De hogepriester Jozua                    Zerubbabel, de stadhouder

 

De omgeving gooide roet in het eten                                                                                                                        

Zacharia heeft samen met de profeet Haggai een doorslaggevende rol gespeeld bij de herbouw van 

de tempel. Ze worden beiden in het boek Ezra genoemd en ontvangen daarvoor de credits. Ezra 5: 

1,2 De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in 

Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen 

stonden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, op en begonnen het huis 

van God, Die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods profeten, die hen ondersteunden, waren bij 

hen. Zerubbabel was trouwens jaren daarvoor reeds met de tempelbouw begonnen. Hij was daar op 

een gegeven moment mee opgehouden. De reden is niet onbekend. Wat was het geval? In 539 v Chr. 

had Medië/Perzië de macht van Babel overgenomen. Cyrus was de eerste koning van het nieuwe 

Rijk. Een van zijn eerste besluiten behelsde het volgende: Het Joodse volk mocht terugkeren naar het 

land van herkomst en de tempel herbouwen. Ezra 1:2,3 Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle 

koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij 

heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook 

maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda 

ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem 

woont. Onder leiding van de prins Zerubbabel uit de koninklijke familie van David en hogepriester 
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Jozua (Jesua) keerde een groep ballingen terug. Zij maakten een begin met de tempelbouw maar 

stuitten al gauw op bezwaren van de omgeving. Want er is natuurlijk wel wat veranderd sinds de 

Joden uit het Noordrijk (722 v Chr.) en de Joden uit Juda en Jeruzalem (586 v Chr.) in ballingschap 

waren gevoerd. Het beleid van de koningen was: verdeel en heers. De bevolking was in ballingschap 

gevoerd en in hun land waren mensen komen wonen die uit andere gebieden waren weggevoerd. 

Die mensen hadden zich in Israël gesetteld en zagen met lede ogen de terugkeer van de 

oorspronkelijke bevolking en het herstel van stad en tempel aan. In eerste instantie vroegen ze of ze 

mee mochten helpen, maar toen dat werd geweigerd kwamen ze met bezwaren. Die bezwaren 

maakten ze kenbaar bij de koning van Medië&Perzië.  Ze deden zich voor als bijzonder loyale 

onderdanen van Perzië en ze waarschuwden de koning voor de Joden. Als die kans zouden zien om 

Jeruzalem weer op te bouwen, dan zouden ze opnieuw voor grote politieke onrust zorgen, waar ze in 

het verleden ook al om bekend stonden. Het gevolg was dat de herbouw van de stad Jeruzalem en de 

tempel stil kwam te liggen. Het zou 18 jaar duren – het was namelijk 520 v Chr. – voordat Haggai en 

Zacharia optraden.      

Herbouw van de tempel

 

God is er ook nog                                                                                                                                                                         

Er doet zich een bijzondere situatie voor als Zacharia en Haggai optreden. Politiek zit de zaak 

muurvast. De buren maken bezwaar en het bestuur van de provincie en de koning hebben die 

bezwaren gehonoreerd. Maar vervolgens gebeurt er wat. Het is soms maar net in welke categorie je 

denkt. Daar komen de profeten Haggai en Zacharia en die zeggen – namens God – dat de tempel 

afgebouwd moet worden. Dat is een heel andere dimensie. Dat is de geestelijke categorie 

waarbinnen inderdaad opeens lijkt te slagen, wat politiek voor onmogelijk werd gehouden. Men gaat 

aan de slag. Natuurlijk komen er weer mensen die bezwaar hebben. De gouverneur van de provincie 

Trans Eufraat laat vragen: ‘Wie heeft hier opdracht voor gegeven?’ Hij wil de namen van de mensen 

die de leiding hebben, maar de bouw wordt niet stilgelegd. De gouverneur wordt doorverwezen naar 

de koning. Zolang het bezwaar loopt en er geen koninklijk besluit is, blijft men verder bouwen. Is het 

niet ongelooflijk. Wat zit hier achter? Wie zit hier achter? Volgens de Bijbel is dat de HEERE zelf. Ezra 

5:5 Maar het oog van hun God rustte op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden 

totdat de zaak voor Darius zou komen, en men dan daarover een brief zou terugbrengen. Het ging 

ditmaal niet over de herbouw van de stad Jeruzalem. Het ging alleen over de tempel. En er is nog 

iets: Er was een andere koning aan de macht. Een zekere Darius. Dat kan ook verschil maken. Maar 

volgens de Bijbel zijn het vooral de profeten en de HEERE Zelf Die de dragers waren van de herbouw. 

We merken dat aan de eerste verzen van Ezra 5 (zie boven) maar ook bij de eindfase van de 
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tempelrestauratie worden hun namen genoemd. Ezra 6:14,15 En de oudsten van de Joden bouwden 

en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van 

Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en 

overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. En dit huis werd 

voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius. Het 

moet op dat moment inderdaad ongeveer 515 v Chr. geweest zijn. Apart dat wat langs de weg van de 

politiek niet lukte, wel slaagt langs de weg van het geloof. Politiek gezien was er eerst groen licht. 

Daarna ging – nog steeds politiek gezien – het licht op rood. De grote vraag was echter: ‘Was het wel 

de politiek die gezorgd had voor het recht op terugkeer, of was het God?’ Het bleek God de HEERE te 

zijn. Op het moment dat de HEERE Zijn profeten Haggai en Zacharia inschakelde, kwam er weer 

beweging in de bouw van de tempel. Niemand hield de herbouw nu nog tegen. Wat hier gebeurt is 

buitengewoon bemoedigend voor wie het geloof een warm hart toedraagt. Zou dat ons ook kunnen 

overkomen dat we afgeleerd hebben om de geestelijke weg te bewandelen? Het kan maar zo 

gebeuren dat God verdwijnt bijvoorbeeld achter de medische mogelijkheden of de machtsvorming in 

de politiek. Maar God is er ook nog. Hij kan dingen mogelijk maken waar we uit onszelf misschien 

geen verwachting meer van hadden.  

                                                                          Politiek of de kerk

 

Het recht op terugkeer                                                                                                                                                         

In het boek Deuteronomium wordt de ontrouw van Israël en de verstrooiing onder de volken als straf 

voorzegd. Ook weet dit boek reeds van het recht op terugkeer en geeft het aan hoe het dan hopelijk 

verder zal gaan. We lezen dat gedeelte uit Deuteronomium 30:1-10 Het zal gebeuren, wanneer al 

deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter 

harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich 

bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en 

met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer 

brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken 

waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de 

hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, 

uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit 

nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. De HEERE, uw God, zal uw hart 

en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en 

met heel uw ziel, zodat u leven zult. De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden 

leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE 

gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. De HEERE, uw God, zal u 

overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee 

en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, 

zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam 
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bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; 

wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Het boek 

Deuteronomium voorziet de afval van de HEERE en de ballingschap, maar heeft de verwachting dat 

het volk kan leren van zijn fouten. Ook krijgen we de indruk dat juist de schuldbelijdenis van Israël en 

de bekering tot God, aanleiding is voor God om Zijn hand over Zijn hart te strijken en het volk recht 

op terugkeer te schenken. Zo lijkt het wel te werken bij Daniël.  

                                                                     Berouw en een nieuwe weg

 

Daniël, Ezra en Nehemia                                                                                                                                                                                     

In die verwachting – na de ballingschap een ander volk terug te zien – wordt de HEERE niet 

teleurgesteld. Iemand als Daniël let op de zeventig jaar als het aantal jaren dat God als straf in petto 

had voor zijn volk. De profeet baseert zich hierbij op de termijn die God aan Jeremia had genoemd. 

Jeremia 25:11;29:10 Na zeventig jaar zou het Joodse volk uit de ballingschap kunnen terugkeren. 

Daniël 9:1,2 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die 

koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte 

ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia 

gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Tegen de 

tijd dat het zover is richt Daniël zich in gebed tot God. Hij gaat diep door het stof en biedt voor 

zichzelf en zijn volk zijn excuses aan de HEERE. Daniël 9:3-6 Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, 

om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. Ik bad tot de HEERE, 

mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het 

verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht 

nemen, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn 

in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd 

naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze 

vaderen, en tot heel de bevolking van het land. Bij Ezra en Nehemia lijkt de aanleiding voor terugkeer 

gelegen in de hoge functie die zij aan het hof van de koning van Perzië genoten, de goodwill van de 

Joden bij de koning van Perzië, het respect voor hun God en de treurige toestand waarin Jeruzalem 

zich bevond. In de boeken van deze twee mannen Ezra en Nehemia merk je een enorme toewijding 

aan de zaak van de HEERE – het herstel van tempel en stad – maar niet direct dat hun inspanningen 

en die van hun medewerkers onder de Joodse gemeenschap gedragen worden door een diep besef 

van tekortschieten en grote spijt jegens de HEERE en het voornemen in het vervolg in 

overeenstemming met Gods wil te leven. Voor Ezra loopt het – in dit opzicht – uit op een enorme 

teleurstelling. De Joden die uit de ballingschap teruggekeerd zijn, blijken zich gemakkelijk met de 

andere volken te vermengen. En dat terwijl dit nooit toegestaan werd. Niet vreemd dus dat Ezra van 

de weeromstuit het volk waaronder de vrouwen en de kinderen de Thora laat voorlezen. Nehemia 7, 

8 en 9. Het bleek nodig dat de Joodse gemeenschap vertrouwd werd gemaakt met de wetten van 

God en zich opnieuw bewust werd waar het verwaarlozen van Gods regels toe kan leiden. Ezra 9:13-

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHpv_32_vZAhXMZ1AKHUSMCKAQjRx6BAgAEAU&url=http://1stap.com/bekering/&psig=AOvVaw39rr5X6VGA0xVpvUyVAneh&ust=1521663156591845
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15 Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is – terwijl, U, 

onze God, verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden, en U ons 

gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt zoals deze – zullen wij dan terugkeren om Uw geboden te 

breken en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen? Zou U dan niet 

tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn? HEERE, 

God van Israël, U bent rechtvaardig, want er is ons gelegenheid tot ontkoming gelaten, zoals op deze 

dag. Zie ons voor Uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor Uw aangezicht 

staande kan blijven. Duidelijk is – dat bleek al uit het boek Deuteronomium – dat het Oude Verbond 

van kracht blijft totdat het Nieuwe Verbond zou komen. Het gevolg was dat de huwelijken met de 

niet-Joden werden ontbonden en dat de wetten van God werden ingeslepen in de hoofden en harten 

van Israël. Het schuldbesef, de spijt en de bekering komt vaak achteraf, maar gaat soms aan de 

terugkeer vooraf, zoals bij Zacharia. Bij het optreden van de HEERE en Zijn profeet Zacharia valt het 

op dat de spijt en de schuldbelijdenis voorafgaat aan het herstel van de relatie van God en Zijn volk.   

                                                                       Verdriet en vreugde

 

Zacharia = de HEERE gedenkt                                                                                                                                                

De naam Zacharia komt vaak voor – in het bijzonder in de tijd na de ballingschap – onder priesters en 

Levieten. Zacharia betekent de HEERE gedenkt. De naam is natuurlijk niet helemaal toevallig. Een 

naam krijg je van je ouders en zo’n naam heeft in Israël vaak een betekenis. Zij kozen dus voor de 

naam: De HEERE gedenkt. Achter de naam van de profeet Zacharia zou je puntjes kunnen zetten. De 

HEERE gedenkt …….. Op de puntjes kan van alles ingevuld worden, positief of negatief. Bijvoorbeeld, 

zoals het in feite in de Bijbel ook voorkomt: De HEERE gedenkt Zijn verbond met Abraham. Exodus 

2:24. Of dichterbij ….. De HEERE gedenkt Zijn belofte van zeventig jaar. Bij Zacharia lijkt de HEERE 

Zich in eerste instantie de zonden van het volk te herinneren. God kijkt met Zijn profeet inderdaad in 

de eerste plaats naar het verleden. Want daarop worden de teruggekeerde ballingen aangesproken. 

Zacharia 1:2,3 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot 

Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet: De HEERE is zeer toornig geweest op 

uw vaderen. Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, 

spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de 

legermachten. Wees eerlijk, je zou verwachten dat Israël zijn les nu wel geleerd heeft. Als je niet 

beter wist zou je dat denken, maar het blijkt niet zo te zijn. God zegt niet voor niets: ‘Keer terug naar 

Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren.’ Het is blijkbaar nodig hen 

te herinneren aan het verleden. Ze zijn wel terug in het land van hun God, maar ze zijn nog niet terug 

bij de God van hun land. Het is toch wat? Het is blijkbaar niet ten onrechte dat de HEERE – voordat 

Zijn volk zich opnieuw gaat settelen – de schuldbelijdenis van zijn volk hoort. Wat is het geval? Via 

Zijn profeet Zacharia wordt het volk op pijnlijke wijze herinnerd aan zijn verleden. De les van de 

geschiedenis leert dat de voorouders van de teruggekeerde generatie het zwaar hadden laten 

afweten op geloofsgebied. God had hen keer op keer gewaarschuwd, maar ze hadden niet thuis 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://blompienlara-v4a-2014p2.weebly.com/uploads/2/6/7/0/26708369/1271443.jpg&imgrefurl=https://blompienlara-v4a-2014p2.weebly.com/kenmerken-jodendom.html&docid=YIPWfnCu9iwxfM&tbnid=6XiT6MfEnCUgcM:&vet=1&w=373&h=269&hl=nl_NL&bih=930&biw=1920&ved=2ahUKEwiXxe_E3fvZAhWGaFAKHVAIBqwQxiAoBnoECAAQGg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV8unh3fvZAhXLZ1AKHZMLBpcQjRx6BAgAEAU&url=http://missiokids.nl/Jodendom/InDeSynagoge2.html&psig=AOvVaw39rr5X6VGA0xVpvUyVAneh&ust=1521663156591845
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gegeven. Jeremia 7:11-14 2 Kronieken 30:6-9;36:15,16 Zacharia is de enige profeet die het over 

‘vroegere profeten’ heeft. Zacharia 1:4 en 7:7,12. Hij denkt vermoedelijk aan de profeet Jeremia. 

Jeremia 18:11; 25:4,5 en 35:17.  

Het Joodse volk is wel terug in het land van hun God, maar ze ook terug bij de God van hun land?

 

De voorouders hadden het niet goed gedaan                                                                                                             

God had de voorouders gedreigd met de ballingschap, maar ze waren niet gevoelig voor de pogingen 

van God om hen op andere gedachten te brengen. Onherroepelijk werden de woorden van God 

vervuld toen Juda en Jeruzalem naar Babel werden weggevoerd. De voorouders haalden zelf de 

ballingschap over zich heen. Iemand zal zeggen: ‘Wrijf het er nog eens even in.’ Dit zal niet de 

bedoeling zijn, maar de HEER wil wel weten waar hij met de teruggekeerde ballingen aan toe is 

voordat Hij een stap in hun richting zet. Aanvaarden ze het oordeel van God over de vorige 

generatie? Beseffen ze dat Gods plannen stukliepen op de hardheid van de harten van de voorouders 

en – ook niet onbelangrijk – zijn ze van plan zich in het vervolg anders op te stellen? Hoe zal men 

reageren? Zal men zich net zo opstellen als het voorgeslacht of hebben ze ervan geleerd? Spannend. 

Alles lijkt te staan of te vallen met de erkenning dat de voorouders fout zaten – met hun verzet tegen 

de HEERE – en de ballingschap over zichzelf heen gehaald hebben. Ook al is het een tijd geleden. Je 

kunt de spanning nog voelen. Zacharia 1:2-6 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 

Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de 

HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Wees 

niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de 

legermachten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet 

en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij 

voor eeuwig? Maar Mijn woorden en Mijn verordeningen, die Ik Mijn dienaren, de profeten, geboden 

had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden? Zij zeiden: Zoals de HEERE van 

de legermachten Zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze 

daden, zo heeft Hij met ons gedaan. Men moest toegeven: ‘De voorouders waren er niet meer.’ 

Evenmin als de profeten trouwens die hen de woorden van God hadden overgebracht. Maar de 

woorden van God waren er nog steeds. Geen Woord van God was komen te vervallen. Met andere 

woorden: ‘Alles is precies zo gegaan als God had voorzegd.’ Dat kwam omdat de mensen zo 

stijfkoppig waren geweest, dat ze weigerden om Gods woorden serieus te nemen. Het is niet 

onbelangrijk dat de mensen in de tijd van Zacharia erkenden dat God gelijk had. Voor God is dit een 

belangrijke indicatie. ‘God rechtvaardigen in Zijn oordelen’, zo wordt dat ook wel genoemd. De 

psalmist van Psalm 119:75 doet dat: Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij 

in Uw trouw verdrukt hebt. Daniël doet hetzelfde in Daniël 9:7 Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar 

bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners 

van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U 

hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben. Dit is niet onbelangrijk, 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiikpL53vvZAhUHLFAKHd1qDpQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/I/Israel/Beloofd%20land%201/548/&psig=AOvVaw3rHC8yhFrunyd4aWeZ7kxw&ust=1521664055944375
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWjMqH4PvZAhWQb1AKHehSB54QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/338051515756384656/&psig=AOvVaw2UptMiWx77mAg0CRkhowGi&ust=1521664435140362
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want als iemand dit doet stemt hij of zij in met Gods oordelen. Niet alleen wat het verleden betreft, 

maar ook met het oog op de toekomst. Het houdt ook in dat men in het vervolg buitengewoon 

serieus rekening wil houden met God en Zijn geboden. De HEERE en Zijn profeet Zacharia willen dat 

men het hier eerst over eens is. Dat gebeurt bij dezen. Ze zetten – bij wijze van spreken – hun 

handtekening onder de schuldbelijdenis. Zacharia 1:6 Zij zeiden: Zoals de HEERE van de legermachten 

Zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft Hij met 

ons gedaan.  

Ze zetten – bij wijze van spreken – hun handtekening onder de schuldbelijdenis.

 

Het gaat om alle tien geboden, het volbrengen van de hele Thora.                                                                                                                                                                      

Was dit nodig? Blijkbaar wel. Anders had Zacharia dit niet zo van Godswege gezegd. God zegt: ‘Als u 

een stap naar Mij zet, zet Ik een stap naar u.’ Daar kun je uit opmaken dat men vanuit zichzelf niet 

geneigd was om die stap te zetten. We hebben bij Ezra al gezien hoe gemakkelijk men terugviel in 

oude zonden. En u weet zelf maar al te goed hoe gemakkelijk wij zondigen. Wij vinden onze eigen 

fouten vaak minder erg dan die van anderen. Ook vergelijken we ons met anderen. We hebben in dat 

geval de indruk dat we het er beter van afbrengen. We zijn niet volmaakt, maar doen het toch niet zo 

slecht. Het zou echter zo maar kunnen dat deze mentaliteit funest is. Wanneer we ons verdiepen in 

de Bijbel blijkt bijvoorbeeld dat God nooit went aan de zonde. Ook is het niet zo dat de HEERE het 

touwtje telkens een stukje lager hangt, zodat er maar zoveel mogelijk mensen over heen kunnen 

springen. De meeste mensen springen – net als wij, als we niet echt veranderd zijn – dwars door het 

touwtje heen en zijn van mening dat ze het nog niet zo slecht doen. Een voorbeeld van hoe zoiets 

gaat. Sommige Joden gaan terug, anderen blijven. De mensen in Jeruzalem kunnen denken; ‘Wij zijn 

tenminste teruggegaan, dat kunnen de anderen niet zeggen.’ En nu gaan ze ook nog de tempel 

bouwen. Dat vraagt ook inzet en geld en middelen. Over de bouw ervan hebben ze niet voor niets 

zo’n 5 jaar gedaan. Het is wel een tempel. Van binnen misschien wel beslagen met bladgoud en 

behangen met prachtige geborduurde gordijnen. Als wij meegewerkt hadden, hadden we dit al een 

hele prestatie vonden. Maar het is natuurlijk niet genoeg. Het moet voor het hele volk een manier 

van leven worden. Om iets te noemen: De Levieten en de priesters – die hun leven aan de dienst van 

God wijden – leven van wat de mensen naar de tempel brengen. De dienst van God bestaat bij de 

gratie van mensen die voldoende plichtsbesef hebben om jaarlijks een tiende van al hun inkomsten 

en goederen en oogst en vee naar de tempel te brengen. Hoe we op dit voorbeeld komen? Vanwege 

hetzelfde woordgebruik van Maleachi als Zacharia. En dat woordgebruik gaat nu precies hierover: 

niet over de tempelbouw maar over de onderhouding van de tempel en de priesters en de Levieten 

die dienst van de offerande. Dat kan bijna niet toevallig zijn. Maleachi 3:7-10 Sinds de dagen van uw 

vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug 

naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Maar u zegt: In welk 

opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: 

Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRm8PV74naAhVFPFAKHS-2CscQjRx6BAgAEAU&url=https://www.notariskantoorroerdalen.nl/uitleg/4-waarom-legalisatie-van-een-handtekening&psig=AOvVaw3uw__0AmPnL3dTC-jzIPCJ&ust=1522149664603066
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://digi-stamp.nl/images/Digitale_handtekening_arbeidsovereenkomst.jpg&imgrefurl=https://digi-stamp.nl/digitale-handtekening-arbeidsovereenkomst&docid=-PVmm3DsXZayFM&tbnid=ysohfuq8ak5qRM:&vet=12ahUKEwjL64Lx74naAhXFaVAKHRPFAvU4rAIQMyhaMFp6BAgAEF0..i&w=1500&h=1000&hl=nl_NL&bih=930&biw=1920&q=handtekening%20onder%20akte&ved=2ahUKEwjL64Lx74naAhXFaVAKHRPFAvU4rAIQMyhaMFp6BAgAEF0&iact=mrc&uact=8
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berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn 

huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de 

hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. 

Vrijwel dezelfde bewoordingen in Maleachi als in Zacharia: Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u 

terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Ditmaal gaat het niet over de tempelbouw, maar 

over de onderhouding van de tempeldienst. Alle voorschriften en geboden van God zijn en blijven 

van toepassing. Het is bij God niet zo dat je voor een zesje of zeventje kunt gaan. Het gaat om een 

tien bij wijze van spreken. We zijn niet beter, omdat we niet zo slecht zijn als andere mensen. Het 

Woord van God is de norm voor goed of kwaad. Het is de vraag of we doen wat God van ons vraagt 

in ethisch en religieus opzicht. Alleen het beste is goed genoeg voor God. De teruggekeerde ballingen 

hebben dit erkend en gaan ervoor.  

Niet alleen de herbouw van de tempel maar ook het brengen van offerdieren.

 

Het eerste visioen.                                                            De Man op het rode paard                  
Drie maand later is het zover. Het woord van God – over Gods toorn en de zonde van het 

voorgeslacht – aan Zacharia kwam in de 8ste maand van Darius. Later volgen de visioenen. Omdat 

Zacharia alle acht visioenen in één nacht lijkt te ontvangen is er een heel nauwkeurige datering. Op 

de dag af wordt verteld wanneer Zacharia deze openbaring van God ontving. Zacharia 1:7 Op de 

vierentwintigste dag van de elfde maand – dat is de maand Sjebat – in het tweede jaar van Darius, 

kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Men 

denkt nog behoorlijk Babylonisch want de naam van de maand Sjebat is in die taal gesteld. U moet er 

niet vreemd van opkijken dat men in de Perzische tijd de maand aangeeft in Babylonische termen. 

Uit alles blijkt duidelijk dat de overgang van het Babylonische rijk naar het Perzische rijk zonder veel 

bloedvergieten is verlopen. De laatste Babylonische vorst Belsazar heeft het wel met zijn leven 

moeten bekopen (Daniël 5:30), maar verder veranderde er in het begin feitelijk niet zoveel. Het was 

meer een verschuiving van de macht. Het zal u opgevallen zijn dat iemand als Daniël – die in de tijd 

van het Babylonische rijk een hoge bestuursfunctie had – even later dezelfde functie bekleedde in de 

Medisch/Perzische tijd. Daniël 6:1-4 Babel dat een kleine zeventig jaar – 609-539 v Chr. – de macht 

had uitgeoefend in het Midden Oosten maakte in zijn bestuur gebruik van bekwame mensen uit alle 

overheerste volken. Zo waren ook Daniël en zijn vrienden uit de Joodse gemeenschap opgeleid en 

klaargestoomd om bestuursfuncties in Babel te bekleden. Daniël 1:3-6 Dat mes sneed aan twee 

kanten. Men kende mensen die wisten hoe de Joodse cultuur in elkaar stak en andersom maakte 

men dankbaar gebruik van de skills van de Joden die vertrouwd werden met de Babylonische taal en 

cultuur. Op eenzelfde wijze waren vermoedelijk ook mensen uit Medië en Perzië in topfuncties 

benoemd. Bij de overdracht van de macht van Babel op Medië&Perzië was het meer een 

verschuiving van macht dan een politieke omwenteling waarbij alle functies opnieuw ingevuld 

moesten worden. Het is dan niet gek dat Ezra die duidelijk in de Perzische tijd leeft Kores de koning 

van Babel noemt, terwijl hij duidelijk de eerste Perzische vorst is die aan de Joden ‘het recht op 

terugkeer’ verleende. Ezra 5:13 Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Babel, heeft koning 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bandar.raffah.com/wp/wp-content/uploads/2007/09/redcow.jpg&imgrefurl=http://bandar.raffah.com/wp/?cat%3D55&docid=GP2X2nIVw4M_sM&tbnid=SQGt1OzYPWg0ZM:&vet=1&w=281&h=143&hl=nl_NL&bih=930&biw=1920&ved=2ahUKEwjQkNf-8YnaAhWDLVAKHej7BvsQxiAoBHoECAAQGA&iact=c&ictx=1


11 
 

Kores bevel gegeven dit huis van God weer op te bouwen. Dit helpt ook om te begrijpen waar ‘het 

recht op terugkeer’ zo plotseling vandaan kwam; NB in het eerste jaar van de regering van koning 

Kores 539 v Chr. De Joden en de Perzen werkten al langere tijd samen in de hogere bestuurslagen 

van het rijk. Dankzij mensen als Daniël was veel goodwill voor de Joodse gemeenschap en de God van 

de Joodse gemeenschap opgebouwd.     

                                                                                             Daniël en Kores de Pers  

                                                                                                                                                                    

Acht nachtgezichten                                                                                                                                                              

De visioenen staan bekend onder de naam nachtgezichten. Zacharia 1:8 Ik zag 's nachts, en zie. 

Iedere onderzoeker gaat er ongeveer vanuit dat Zacharia de acht visioenen in 1 nacht ontvangen 

heeft. Men komt tot die conclusie omdat de andere zeven visioenen niet apart gedateerd worden. 

Ook slaapt de profeet tussen het vierde en vijfde visioen. Hij wordt gewekt. Zacharia 4:1,2 De Engel 

Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei 

tegen mij: Wat ziet u? (..) Tenslotte is er een opvallende overeenkomst tussen het eerste en het 

laatste visioen met de paarden en de ruiters.                                                                                                                                                                     

Visioen een                                                                                                                                                                     

Zacharia bevond zich in het eerste visioen buitenshuis. Hij zag een ruiter op een paard tussen de 

bomen.                                                                                                                                                                                         

Ik zag 's nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten die zich in 

de diepte bevonden, en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden.                                   

Mirtenstruiken zijn groenblijvende bomen. Iets verderop zag hij nog andere paarden in allerlei 

kleuren. Zacharia had veel vragen over wat hij zag.                                                                                                            

Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze dingen?                                                                                                            

Gelukkig was er een engel bij hem speciaal om de vragen te beantwoorden. Het is ‘de engel Die met 

mij sprak’.                                                                                                                                                                            

Toen zei de Engel Die met mij sprak tegen mij: Ík zal u laten zien wat deze dingen betekenen.                                                                                                                                                                                  

Het is opmerkelijk dat niet de engel, maar de Man die bij het paard stond, ingaat op de vragen die bij 

Zacharia leven.                                                                                                                                                                                               

Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond: Dit zijn degenen die de HEERE uitgezonden 

heeft om het land door te gaan.                                                                                                                                            

De andere paarden worden bereden door ruiters die de aarde hebben doorkruist. Zij doen op 

datzelfde moment verslag van hun zoektocht.                                                                                                                          

En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpw52t9InaAhUPPFAKHfBAAvMQjRx6BAgAEAU&url=https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1102014242&psig=AOvVaw12YMMFtXyJ9uAy8KUhRW9v&ust=1522150609852754
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doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil.                                                                                                         

De Man bij de mirtenstruiken blijkt dus de Engel van de HEERE te zijn.                                                                                                                                                                             

De Engel van de HEERE roept – als Hij het verslag van de ruiters heeft gehoord – tot God.                                                                                                                                                                                                         

Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat 

U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig 

bent geweest?                                                                                                                                                                        

De HEERE God gaf antwoord aan de engel van de HEERE. Het karakter van het antwoord was 

bemoedigend en troostrijk. Zo wordt het ook genoemd.                                                                                                   

De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden.                                                                                                      

Je merkt het – het troostende en bemoedigende van de woorden – als we woordelijk horen wat God 

tegen de engel van de HEERE gezegd moet hebben. We vernemen de inhoud als we horen wat de 

Engel van de HEERE aan Zacharia bekend maakt.                                                                                                                                                                                

De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote 

na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze 

heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken.                           

Normaal is het een gunstig teken als de volken stil en rustig leven. Men gaat er echter van uit dat 

wanneer God de volken zou aanpakken, de onrust wel toegeslagen had. Voor het Joodse volk is de 

ogenschijnlijke rust van de volken dus geen goed teken. Maar – zo belooft de HEERE in dit visioen – 

God laat het er niet bij zitten. Ook al zijn de volken het eens over de manier waarop ze het Joodse 

volk in de tang houden, God is van plan terug te keren naar Jeruzalem en stad en tempel te laten 

herbouwen. God is nog niet klaar met de volken, maar heeft eerst aandacht voor Zijn eigen volk, 

Israel. God zegt toe dat Zijn huis in Jeruzalem herbouwd zal worden.                                                                                                                                                                           

Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal 

erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem 

uitgespannen worden.                                                                                                                                              

Verder was er nog iets wat Zacharia moest verkondigen. God laat niet alleen Zijn huis weer 

opbouwen, maar geeft te kennen – tot grote opluchting van het Joodse volk – er ook te willen 

wonen.                                                                                                                                                                                     

Predik verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het 

goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.  

Ik zag 's nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed. Hij stond tussen de mirten. Achter Hem  rode, bruine en witte paarden.

 

Wie is de man tussen de mirtestruiken?                                                                                                                           

Een intrigerende – en ook niet onbelangrijke – vraag is: ‘Wie is de man tussen de mirtestruiken?’ 

Wanneer we het eerste visioen en het gesprek wat er op volgt nauwgezet volgen, zien we het 

volgende tafereel: Daar is Zacharia. Bij hem staat ‘de Engel die met hem sprak’. Aan deze Engel stelt 

Zacharia zijn vragen. Tot zover geen bijzonderheden, maar dan de Man op een voskleurig paard. Hij 

staat volgens het visioen tussen de mirtestruiken. Die locatieaanduiding wordt bijzonder, want even 

later gaat de Man Die tussen de mirtestruiken staat, antwoord geven op de vraag die Zacharia aan de 

Engel stelde. Hij legt uit wat die ruiters hebben gedaan. Hij zegt: Dit zijn degenen die de HEERE 

uitgezonden heeft om het land door te gaan. Hoewel hij zelf ook een ruiter is, hoorde hij niet bij de 
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groep ruiters die er op uitgestuurd zijn. Wel is hij de leider van de groep, want aan Hem wordt 

verantwoording afgelegd. Zo gaat het verhaal verder. En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die 

tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil.  

Het is opmerkelijk dat ‘de Man tussen de mirtestruiken’ nu opeens ‘de Engel van de HEERE’ genoemd 

wordt en op die manier met hem vereenzelvigd wordt. De aanduiding mirtestruiken wijst erop dat 

we met dezelfde persoon te maken hebben. De Man op het paard blijkt nu dus de leider van de 

groep ruiters te zijn aan Wie verantwoording wordt afgelegd. Maar Hij is nog meer dan dat. Hij is ‘de 

Engel van de HEERE’. Langzaam maar zeker beweegt het visioen de ogen van de aarde naar de 

hemel. Deze Engel van de HEERE roept tot God om erbarming over Israël na zeventig jaar. Toen 

antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich 

niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent 

geweest? Maar even later lijkt de Engel van de HEERE God Zelf te zijn als Hij Zacharia de profetieën – 

die hij moet verkondigen – in de mond legt. De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt 

de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Door 

vergelijking van verzen, komen we er achter dat ‘de Man tussen de mirtestruiken’ niet zomaar 

Iemand is, maar vermoedelijk de HEERE Zelf. Verderop zullen we van dichterbij bekijken of we in de 

Man met God de Vader of de Zoon te maken hebben. We merken nu reeds dat de HEERE Zich niet 

alleen via visioenen en andere openbaringen bekendmaakt bij de profeet, maar Zelf heel persoonlijk 

betrokken is bij de uitvoering van de zaak die niet meer en niet minder behelst dan de uitvoering van 

het vonnis over Gods vijanden en de vervulling van de beloften voor Gods volk. Niet alleen voert de 

Engel Gods instructies uit, maar Hij staat aan de kant van Gods volk Israël en stelt Zich bijzonder 

betrokken en actief op. Beloften zoals de verkiezing van Jeruzalem en Gods wonen – opnieuw – te 

midden van Zijn volk staan op het punt gerealiseerd te worden.   

Ik zag 's nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten.

 

De Man tussen de mirten is de Mensenzoon.                                                                                                                                             

‘Gebeurt zoiets vaker in de Bijbel dat we langzaam maar zeker in het vizier krijgen wie/Wie een 

bepaalde persoon is?’ Dat zien we inderdaad vaker. Wat we bij Zacharia zien, kunnen we ook 

opmerken bij de Mensenzoon in het boek Daniël, namelijk het onder verschillende benamingen 

optreden van de HEERE Zelf. Zijn het bij Zacharia de mirtestruiken die de verbindende schakels tussen 

de persoon die ‘de Man’ en ‘de Engel van de HEERE’ vormen, in het boek Daniël zijn dat de variaties 

op de term ‘Die er uit zag als een mens’. Dit wordt namelijk van de Mensenzoon gezegd op het 

moment dat we voor het eerst met Hem geconfronteerd worden. Daniël 7:13 Ik keek toe in de 

nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Als een 
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Mensenzoon – (Ke Bar Anesj). Het woordje ‘als’ betekent niet dat ‘het’ geen mens is. Het wil alleen 

zeggen dat er meer aan de hand is met deze persoon: De Mensenzoon is God én mens. Het woordje 

‘als’ is belangrijk om deze verschijning op het spoor te komen wanneer de Mensenzoon zich ook 

verderop in de geschiedenis van Daniël openbaart. 

‘Als een mens’ in het boek Daniël = de Mensenzoon. 

Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de 
hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen 
en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 

Daniël 8:15 Het gebeurde, toen ik het visioen zag – ik, Daniël – dat ik het probeerde te 
begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een 
man. 

Daniël 10:16 Maar zie, Iemand, Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. 
Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die 
tegenover mij stond: Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën 
overvallen, zodat ik geen kracht meer overheb. 

Daniël 10:18 Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en 
Hij versterkte mij. 

Daniël 10:4-6 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de 
oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en 
zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne 
goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van 
de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans 
van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een 
menigte. 

Daniël 12:5,6 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever 
van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. De 
één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de 
rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze 
wonderlijke dingen? 

Openbaring 1:12-15 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En 
toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden 
van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, 
gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een 
gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, 
en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend 
koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van 
vele wateren. 

 

In Daniël 8 zien we ‘de Mensenzoon’ terug met de woorden ‘met het uiterlijk als van een man’. Ook 

in Daniël 10 heeft Daniël tot tweemaal toe met de Mensenzoon te maken in de Persoon ‘Die het 

uiterlijk had als van een mens’. Uit deze terminologie ‘die het uiterlijk had van een mens’ kunnen we  

inderdaad opmaken dat het de Mensenzoon is. Even tevoren verscheen ‘de Mensenzoon’ in alle 

heerlijkheid aan Daniël, de Persoon Die later omschreven werd met de woorden ‘Iemand, Die leek op 

de mensenkinderen’.  In Daniël 10:4 verscheen namelijk een man aan Daniël even te voren 

aangeduid als ‘een man, gekleed in linnen’. Dezelfde persoon ‘de man, gekleed in linnen’ ontmoeten 

we in Daniël 12:6,7. Zoals ‘de man, gekleed in linnen’ zich aan Daniël presenteert in Daniël 10 heeft 

Hij in een aantal opzichten veel weg van de manier waarop de Heere Jezus – die door Johannes ‘de 

Mensenzoon’ genoemd wordt – Zich presenteert aan de apostel in het boek Openbaring. In het boek 

Openbaring 1:12-16 verschijnt de Mensenzoon in volle heerlijkheid aan de apostel Johannes. Naast 
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Zijn heerlijkheid wordt Zijn menselijkheid opnieuw getekend met de woorden ‘Iemand Die op de 

Zoon des mensen leek’. Openbaring 1:12-16 Door het vergelijken van deze teksten zien we in Daniël 

10 we dat ‘de Mensenzoon’ dezelfde persoon is als ‘de Man gekleed in linnen’. De Mensenzoon is 

mens en tegelijkertijd is Hij God. In de heftige reactie van Daniël in Daniël 10 en in de wijze waarop 

Hij deze Persoon aanspreekt – met de aanspreektitel ADoNai = Heere – zoals hij ook de HEERE God 

aanspreekt, is op te maken dat Daniël voelt dat Hij in de Mensenzoon met God geconfronteerd 

wordt. Het is onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon en zoon van Maria. Het is niet onbekend dat de 

Heere Jezus Zich vereenzelvigt met ‘de Mensenzoon’ uit Daniël. De Heere Jezus is ook betrokken bij 

de openbaring aan Daniël en Johannes, maar dat niet alleen, Hij is volop betrokken bij de strijd tegen 

de machten die tegen God opstaan en de bevrijding van Gods volk. Niemand is meer één van ziel met 

de hemelse Vader, dan de Zoon van God. Maar wat Hij aan Zacharia en het volk laat zien is dat niet 

alleen de mensen van Israël hopen op een nieuwe tijd, maar dat ook Gods Zoon de kant van Gods 

volk heeft gekozen en niet kan wachten totdat al Gods vijanden verslagen zijn en al Gods beloften 

zijn vervuld. Daarin vertolkt de Zoon precies de gevoelens van de hemelse Vader. Zacharia noemt 

Hem ‘een Man’, eenzelfde benaming als ook ‘de Mensenzoon’ in het boek Daniël ontvangt. ‘De Man’ 

bij Zacharia is ‘de Mensenzoon’. Ten overvloede melden we dat Ezechiël in het tempelvisioen – 

Ezechiël 40 t/m 48 – wordt rondgeleid door ‘een Man met een meetsnoer’ Die hem de toekomstige 

tempel laat zien. Ook in deze Persoon hebben we van doen met de Mensenzoon. Zo noemt de Man 

Ezechiël ‘mensenkind’, zoals ook God de profeet aanspreekt. Ook spreekt de Man het Woord van de 

HEERE tot Ezechiël. Wanneer Ezechiël bij de verschijning van God in de tempel plat op zijn gezicht 

gaat liggen, blijft de Man staan, omdat Hij Zelf ook God is. Het is bijzonder hoe de Heere Jezus – 

reeds voor Zijn menswording – op aarde aanwezig was om Gods volk in alle dingen te steunen, 

inzicht te geven en voor hen te strijden.    

De Mensenzoon tussen de kandelaren                      De Man met het meetsnoer

 

Mirtestruiken                                                                                                                                                                          

De mirtestruiken zijn wellicht niet bij toeval gekozen. Het was de bruidsbloem in Israël in die tijd. Als 

we Jesaja mogen geloven staat de mirtestruik symbool voor de nieuwe tijd die op aanbreken staat. 

Jesaja 41:19,20 Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik 

zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, 

bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het 

geschapen heeft. Jesaja profeteert namens God over de nieuwe tijd die op aanbreken staat in Jesaja 

55:12,13 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de 
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heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen 

klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het 

zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. De mirtestruiken 

zouden – als die relatie met Jesaja inderdaad gelegd kan worden – zonder woorden zeggen dat de 

verwachtingen hoog gespannen waren. Men keek uit naar de dingen die God zou doen. Blijkbaar is 

het verslag van de ruiters die het land overgetrokken zijn – vanwege de hoge verwachtingen – extra 

teleurstellend voor de Man tussen de mirtestruiken. Zacharia 1:11 En zij antwoordden de Engel van 

de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land 

zit neer en is stil. Blijkbaar had de man tussen de mirtestruiken gehoopt dat God een begin gemaakt 

had met het herstel van het Joodse land en volk. De passiviteit en het neerzitten zou kunnen wijzen 

op een zekere inactiviteit en moedeloosheid. De Engel van de HEERE doet een beroep op Gods 

belofte dat de ballingschap op zijn hoogst zeventig jaar zou duren, waarna een herstel zou volgen van 

stad en land en volk en tempel. Zacharia 1:12 Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE 

van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden 

van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest? Wat is de reden van deze hartenkreet? 

Vermoedelijk deze. Zacharia moet met lede ogen aanzien dat de Samaritanen en de koning van 

Perzië de herbouw van de tempel tegenhouden. Uit het begin van Zacharia merk je wellicht kritiek op 

de houding van de Joden die teruggekeerd zijn uit de ballingschap. Ook uit Ezra 5 kunnen we 

opmaken dat Zacharia in eerste instantie tegen de Judeeërs profeteerde. Ezra 5:1 In de Naam van de 

God van Israël profeteerden zij tegen hen. De Joden konden de armen hopeloos ten hemel spreiden 

en zeggen: ‘Dat zij het ook niet konden helpen.’ De gouverneur had het werk aan de tempel 

inderdaad in overleg met de koning stilgelegd. Daar hadden ze een punt. Maar hadden ze dan wel de 

handen vrij om te bouwen aan hun eigen huizen. Die werden zo te horen groot en lux. Konden ze wel 

volhouden dat het overmacht was? Of vonden ze het ook wel prettig dat ze de handen vrij hadden 

om voor zichzelf te werken? Haggai richt hier zijn pijlen op. Wel mooi in luxe huizen wonen, terwijl de 

HEERE in een ruïne moet verblijven. Zacharia legt nog een diepere laag bloot, de laag van ‘ieder voor 

zich en God voor ons allen’. Eenzelfde mentaliteit, die ook hun voorouders aan de dag hadden 

gelegd. Men had God niet op de eerste plaats. De profeten Haggai en Zacharia weten ieder op zijn 

eigen manier de harten van de mensen te treffen. Ze gaan opnieuw aan het werk. Men hervat de 

herbouw van de tempel. Ezra 5:2 Toen stonden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon 

van Jozadak, op en begonnen het huis van God, Die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods 

profeten, die hen ondersteunden, waren bij hen. 

De oude stad Jeruzalem gezien vanaf de tempelberg. 
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Het visioen raakt het heden en de toekomst                                                                                                              

Bij de visioenen die de profeet Zacharia ten deel vallen gebeurt mogelijk iets opmerkelijks. Aan de 

ene kant raakt het de directe toekomst van Israël. Het volk ontvangt van de nieuwe koning van 

Medië&Perzie, Kores toestemming om terug te keren naar eigen land en de stad Jeruzalem en de 

tempel te herbouwen. Het raakt hen heel direct in hun volksbestaan. Zacharia 1:11 En zij 

antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land 

doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. De vertaler kiest voor de vertaling ‘land’, terwijl er 

in het Hebreeuws AReTs = land of aarde staat. De vertaling met ‘land’ is passend. Er is teleurstelling, 

omdat het Joodse volk afwachtend en passief lijkt, wat de tempelbouw aangaat. Begrijpelijk, want 

van hogerhand werd men gedwarsboomd. De bouw was stilgelegd door de volken. God was daar niet 

blij mee. Hij beloofde maatregelen nemen. De toekomstverwachting is in eerste instantie niet gericht 

op de verre, maar de nabije toekomst. Toch ontkomen we niet aan de indruk dat met dit herstel van 

de verhoudingen met Zijn volk en Gods wonen onder Zijn volk, een signaal voor de verre toekomst 

wordt afgegeven. Wat wil het geval? De vertaling met het woord ‘aarde’ is legitiem, zeker als we 

lezen ‘heel de aarde’. De achterliggende gedachte kan zijn dat de ruiters ‘de hele aarde’ overtrekken 

om het volk – de Joden in de verstrooiing – bijeen te verzamelen. Het visioen lijkt de actuele situatie 

te beschrijven en tegelijk te overstijgen. De overeenkomst met vandaag is groot. Het Joodse volk is 

sinds 1948 v Chr. terug in het land van herkomst. Ook heeft men Jeruzalem weer in bezit gekregen. 

Alleen is de herbouw van de tempel nog niet mogelijk vanwege de Islamitische volken die hun 

heiligdom op het tempelplein hebben geplaatst. Mogelijk kunnen we uit de toezegging van de HEERE 

aan Zacharia ook voor onze tijd en het Joodse volk hoopvolle conclusies trekken. De boodschap is dat 

God ook in de toekomst Zijn volk terug zal brengen uit de diaspora en Jeruzalem en de tempel zal 

herbouwen en opnieuw in hun midden zal wonen. De volken die Zijn volk in het nauw brengen, zal 

Hij straffen. God is met barmhartigheid bewogen over Zijn volk Israël.  

Jeruzalem en de tempel en de hele aarde 

  

God gaat Zich persoonlijk met de bouw van de tempel bemoeien.                                                                         

Wat was het geval? De ballingen mochten van de Perzische vorst Kores terugkeren naar hun land en 

de tempel herbouwen. Dat was in 539 na Chr. God prees bij monde van Jesaja koning Kores. Jesaja 

44:28 Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen 

Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest. Men had al een begin 

gemaakt. Het fundament van de tempel lag er al. Het gaf een goede indruk als plattegrond. De 

tweede tempel viel wat kleiner uit dan de eerste, maar daarmee moest men genoegen nemen. Het 

waren andere tijden. Maar nadat er een andere koning in Perzië aan de macht was gekomen en 

protesten waren aangetekend door de buren, werd de bouw stilgelegd. Dit verklaart de uitroep van 
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de Man in de mirtestruiken in het visioen van Zacharia. Zacharia 1:12 Toen antwoordde de Engel van 

de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over 

Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest? En wat 

blijkt. De HEERE heeft zich erg boos gemaakt over de volken die het Joodse volk opnieuw dwars 

zitten. God was voor korte tijd mild gestemd geweest, waarschijnlijk omdat de Perzische koning 

Kores ruimte gaf aan de ballingen om naar huis te gaan en de tempel te herbouwen. Maar het was 

van korte duur geweest. De omliggende volken hadden al weer roet in het eten gegooid. Dat is wat 

de HEERE communiceert aan de Man in de mirtestruiken en daarmee ook aan Zacharia en het Joodse 

volk. Zacharia 1:13-15 De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede woorden, 

troostrijke woorden. De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de 

legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar Ik ben zeer toornig 

op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te 

maken. Er staat een verandering op til. De tempelbouw zal weer worden hervat. Niet alleen de 

tempel zal worden herbouwd, maar ook de stad Jeruzalem zelf; iets wat niet zo lang daarna vooral 

door Nehemia zal worden aangepakt. Het duurde inderdaad tot 520 v Chr. voordat men opnieuw het 

werk ter hand nam. Niet alleen de tempel en de stad Jeruzalem, maar ook de andere steden in Juda 

zouden weer worden opgebouwd. Er zou weer welvaart komen onder de zegenende aanwezigheid 

van God. Zacharia 1:17 Predik verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog 

uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Sion 

duidt evenals Jeruzalem de stad aan maar dan speciaal als de plaats waar de tempel is gevestigd. Het 

begon allemaal met de herbouw van de tempel. Dat gebeurde niet dan nadat de profeten Haggai en 

Zacharia het volk flink hadden onderhouden. Natuurlijk – daar kon je op wachten – voelen de 

autoriteiten van de buurvolken nattigheid. Wanneer er activiteiten worden waargenomen in 

Jeruzalem zijn ze er als de kippen bij om te vragen: ‘Wat moet dat? Er was toch een bouwstop 

afgesproken?’ Men gaat navraag doen bij de koning, maar opmerkelijk genoeg wordt de bouw niet 

stilgelegd. De Joodse gemeenschap wist het nu zeker: God waakt over de herbouw. Zo lezen we in 

Ezra 5:2-5 Toen stonden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, op en 

begonnen het huis van God, Die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods profeten, die hen 

ondersteunden, waren bij hen. In die tijd kwam Tattenai, landvoogd van het gebied aan deze zijde 

van de Eufraat, met Sthar-Boznai en hun ambtgenoten naar hem toe. Ze zeiden tegen hen als volgt: 

Wie heeft u bevel gegeven dit huis te herbouwen en deze muur te voltooien? Toen vroegen zij hun als 

volgt: Wat zijn de namen van de mannen die dit gebouw herbouwen? Maar het oog van hun God 

rustte op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius zou 

komen, en men dan daarover een brief zou terugbrengen.  

Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten.
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Meetlint                                                                                                                                                                               

Zelfs het woord uitverkiezen valt. De oude tijden herleven weer. Opnieuw gaat God Zijn Naam 

verbinden met de plaats Jeruzalem, zoals Hij reeds – in Deuteronomium kunnen we dat o.a. lezen – 

in de tijd van Mozes had beloofd. God zou Zijn Naam op een bepaalde plaats doen wonen. Hamakom 

= de plaats = Sion. Altijd hebben de mensen zich wel gerealiseerd dat zo’n tempel hoe groot en 

heerlijk ook, te klein zou zijn om de Majesteit van God te bevatten. Toch hoefde men er niet aan te 

twijfelen dat God Zijn Naam op deze plaats liet wonen. 1 Koningen 8:44,48 en 2 Kronieken 6;6,34 

Koning Salomo die de eerste tempel bouwde heeft het in zijn gebed over de plaats waar God Zijn 

Naam liet wonen. Het zal de Joden als muziek in de oren hebben geklonken; God bevestigt Zijn keus 

voor Jeruzalem. Niet alleen wordt de tempel herbouwd maar de HEERE gaat er ook weer wonen. Het 

is niet bekend welke emoties er loskomen in de harten van Gods oude volk, maar alle toetsen van 

het muziekinstrument werden aangeraakt. Is dit ook niet de vervulling van wat Zacharia als eerste 

moest zeggen tegen zijn volksgenoten: ‘Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, 

dan zal Ik naar u terugkeren.’ God zou opnieuw woning maken in de herbouwde tempel. Sterker, de 

HEERE ziet er naar uit, zoals een man en een vrouw op de trouwdag verlangen naar het samenzijn. 

Met woorden van sterke liefde en groot verlangen vertolkt de HEERE Zijn gevoelens voor Zijn volk. 

‘Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion.’ Niet alleen de mensen gaan aan de slag. 

Maar ook God Zelf laat de profeet er op uittrekken met het meetlint om de contouren van stad en 

tempel op te meten. Het is de hemelse omvang en vorm van Jeruzalem dat wordt opgemeten en 

uitgezet op aarde. 

Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. 

 

Het tweede visioen*.                                             De vier horens en de vier 

smeden                                                                                                                                                                                       
De horens staan symbool voor grote kracht en macht. Dit kun je bijvoorbeeld opmaken uit   

Deuteronomium 33:17 Hij (Jozef) heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn rund, en zijn hoorns 

zijn hoorns van de wilde os; daarmee zal hij volken stoten, allemaal, tot aan de einden der aarde. Dit 

zijn de tienduizenden van Efraïm, en dit zijn de duizenden van Manasse! In Daniël 7:7,8 staat de horen 

– net als in het boek Openbaring – symbool voor de vijandige houding tegenover God en Zijn volk. 

Openbaring 12:3; 13:1,11; 17:3 Wie zijn die vier horens? Gelukkig wordt Zacharia ook in dit visioen 

vergezeld door de engel ‘die met mij sprak’. Aan die engel vraagt Zacharia om uitleg. Zacharia 1:9,13 

Die vier horens zouden de vijandige machten zijn die Juda en Israël en Jeruzalem uiteen gedreven 

hebben. De eerste gedachten gaan misschien naar de ballingschap van Assur en Babel. Dat zijn 

inderdaad twee volken die verantwoordelijk zijn voor de verstrooiing van het volk Israël over de 

omliggende gebieden. Volgens de tekst gaat het om heel het Joodse volk, omdat naast Juda ook 

sprake is van Israël en Jeruzalem. Zacharia 1:19 En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBuPGygZTiAhUCfFAKHfp6B40QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.studiebijbel.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2FSBM-2014-JG8-02-LOWRES.pdf&psig=AOvVaw3elNKTC7y2zQtV1SG7nQTJ&ust=1557682318106741
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betekenen deze hoorns? En Hij zei tegen mij: Dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem 

verstrooid hebben. Terwijl we ons in de tijd van Zacharia naar de situatie begeven waarin het woord 

‘Juda’ staat voor heel het Joodse volk, wordt hier teruggegrepen op vroegere tijden, toen Israël en 

Juda het Noord- en Zuidrijk vormden. Het zou hier dus om heel het volk gaan. De vier horens 

intrigeren. Op welke vier machten wordt gedoeld? Het zijn zeer vermoedelijk de vier wereldmachten 

uit het boek Daniël. Het beeld waar Nebukadrezar van droomt bestaat uit vier metalen, die staan 

voor vier koninkrijken. Verderop in het boek Daniël komen de wereldrijken als een bedreiging voor 

Israel in de figuur van angstaanjagende dieren uit de zee. Daniël 7:3 en vier grote dieren stegen op uit 

de zee, die van elkaar verschilden. Daniël leefde en werkte aan het begin van de 5de eeuw voor 

Christus. Zacharia werkt aan het einde van de 5de eeuw v Chr. In het boek Daniël is sprake van vier 

machten en daar komt nog iets bij. Die vier grootmachten stellen zich bijzonder vijandig op 

tegenover het volk en de God van Israël. In het boek Daniël is in het tweede en zevende hoofdstuk 

duidelijk sprake van vier machten te weten Babel, Medië&Perzië, het Griekse Rijk en het Romeinse 

Rijk. Net als Daniël gaat Zacharia er vanuit de Babel het eerste rijk is. ‘U bent dat gouden hoofd’, zegt 

Daniël tegen Nebukadrezar. Daniël 2:38. Maar zal iemand zeggen: ‘Er wordt gesproken in de verleden 

tijd. Moet dan niet eerder gedacht worden aan de machthebbers van vóór die tijd? De Grieken en de 

Romeinen – die na Medië&Perzië aan de macht komen – waren in de tijd van Zacharia inderdaad nog 

niet op het wereldtoneel verschenen. Als Zacharia vraagt wat die vier smeden komen doen, hoort hij 

meteen wat de horens op hun kerfstok hebben. Zacharia 1:19 En Hij zei tegen mij: Dat zijn de hoorns 

die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Het is waar dat dit in de verleden tijd gesteld is, maar 

de visioenen die Zacharia ontvangt strekken zich uit – zoals we nog zullen zien – tot de komst van 

onze Heere Jezus Christus. In die zin ontvangt Zacharia een inkijkje in de toekomst, waarin de dingen 

die komen gaan worden voorgesteld alsof ze al gebeurd zijn. Men heeft er zelfs een naam voor 

namelijk ‘het profetisch perfectum’. Bedoeld wordt dat de profeet in de voltooid verleden tijd 

spreekt. De profetische voorzegging is zo zeker dat het wordt voorgesteld alsof het al gepasseerd is. 

Omdat er zo duidelijk over vier horens = vier machten gesproken wordt – en de profeet Daniël dat 

ook doet in Zijn profetieën – gaan we er vanuit dat ze doelen op dezelfde vier wereldrijken: Babel, 

Medië/Perzië, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Zacharia 1:18 Vervolgens liet de HEERE mij vier 

smeden zien. Met de vier smeden, zegt God dat Hij – hoe groot en hoe sterk de aanval ook zal zijn op 

Hem en Zijn volk – die macht zal weten te breken. De smeden waren inderdaad bijzonder belangrijk 

in de oorlogsindustrie. Zij maakten de wapens. Niet voor niets neemt Nebukadrezar met de 

ballingschap van 597 v Chr. de smeden mee uit Jeruzalem naar Babel. 2 Koningen 24:14 Hij voerde 

heel Jeruzalem in ballingschap: al de vorsten, alle strijdbare helden, tienduizend gevangenen, en alle 

ambachtslieden en smeden. Niemand werd overgelaten behalve de arme bevolking van het land.  

En de Engel Die met mij sprak zei tegen mij: Dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben

 

De vier smeden                                                                                                                                                                   

Het visioen van de horens en de smeden wordt door een aantal vertalingen – ook de HSV – afgedrukt 
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aan het eind van het eerste hoofdstuk. De engel van de HEERE vraagt in Zacharia 1 aan God om de 

vijanden van Israël aan te pakken en de HEERE belooft dat ook te gaan doen. Zacharia 1:12-15 In het 

visioen met de vier smeden worden de wereldmachten die het Israël lastig (zullen) maken, 

aangepakt. Want daar staan die smeden voor. Is het vuur van de smid als teken van het vuur van 

Gods toorn of blijft de Heere binnen de gedachtegang van de ijzeren horens en beschikken de 

smeden over het juiste gereedschap om de vijandelijke machten te ontwapenen? De smeden hebben 

het juiste gereedschap om de horens die soms van ijzer zijn, af te zagen of om te smelten. De smid is 

in ieder geval ook de wapenleverancier. Dat horen we bij Jesaja. Jesaja 54:16,17 Zie, Ík heb de smid 

geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel; en Ík heb 

de verwoester geschapen om te gronde te richten. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal 

niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het 

erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. Het 

beeld is duidelijk. De smid is het, die met zijn wapens de machthebber zijn macht verleent. Hij kan de 

wapens ook vernietigen of omsmeden. Wat de horens doen is trouwens niet vernietigen, maar vooral 

uiteendrijven, zoals we tot driemaal toe horen. Zacharia 1:21 Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij 

zei: Dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. 

Maar dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te 

werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Als de machten – 

die Gods volk hebben verstrooid – over het aardrond verslagen zijn, is het effect dat de diaspora 

wordt opgeheven en dat Juda zich weer kan verzamelen in het land van herkomst. Door het visioen 

te plaatsen aan het eind van het eerste hoofdstuk wordt de indruk versterkt dat de visioenen niet 

alleen de directe geschiedenis raken, maar ook de verre toekomst. Dit visioen houdt een sterke 

belofte in: ‘Wat de volken ook voorhebben aan kwaad met het Joodse volk, het volk van God, God zal 

hen (telkens) terugbrengen naar het land van herkomst en de stad Jeruzalem en de tempel 

herbouwen.’ De hoorns en de smeden zouden kunnen wijzen op het geavanceerde militaire apparaat 

van de Staat Israël dat – met inbegrip van kernwapens – een sterke defensie ontwikkelt, waarbij de 

aanval in sommige gevallen de beste verdediging is. Daaraan lijken de woorden te refereren ‘Maar 

dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te 

werpen.’ 

Vervolgens liet de HEERE mij vier smeden zien.

 

• Verschillende vertalingen hebben het tweede visioen aan het begin van het tweede hoofdstuk. Feitelijk is dat in 

overeenstemming met de Hebreeuwse Bijbel. Het feit dat de HSV het tweede visioen afdrukt aan het einde van het eerste 

hoofdstuk heeft vermoedelijk te maken met het gegeven dat dit van oorsprong een vertaling was van de Griekse vertaling van 

het Oude Testament, de Septuagint. Op zich maakt het weinig verschil, het is alleen opmerkelijk.    


