
1 
 

Zacharia 3                                                                                                                                                                                  

1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE 

stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.                                                                

2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem 

verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?                              

3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond.                                 

4 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.                                                                                                                                                          

5 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.                  

6 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua:                                                                                                             

7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat  en als u uw taak ten behoeve van 

Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang 

geven met hen die hier staan.                                                                                                                                                 

8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten – zij zijn immers een 

wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen.                                                                         

9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven 

ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de 

ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen.                                                                                                    

10 Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de 

wijnstok en onder de vijgenboom. 

 

 

Het vierde visioen                                                                   Jozua, de hogepriester.                                                                                                                         

Voor het eerst horen we nu in het boek Zacharia de naam van Jozua, de hogepriester. Letterlijk staat 

er in het Hebreeuws de grote priester. We kenden Jozua al wel uit het boek Haggai. Haggai heeft te 

maken met mensen die een hoofdrol spelen bij de wederopbouw van Jeruzalem en de tempel in de 

5de eeuw v Chr. Het zijn Zerubbabel en Jozua. Zerubbabel is de stadhouder namens Medie&Perzië in 

Jeruzalem en Jozua de hogepriester. Die twee ontmoeten we ook bij Zacharia, maar dan in de 

visioenen. De plaats van handeling is bijzonder, namelijk de hemel. De raad van God is bijeen met 

onder anderen de satan, de gevallen aartsengel. U vraagt zich misschien af wat de satan in de hemel 

doet? Dat hij zich daar bevond in de tijd van het Oude Testament is duidelijk. We treffen hem daar 

bijvoorbeeld ook aan in de geschiedenis van Job. Job 1:6 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van 

God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. Het 

woord satan betekent tegenstander. Zo ontpopt hij zich ook en wel als aanklager van de gelovigen. 

Openbaring 12:10 Dat deed hij bij Job. En nu dus ook bij Jozua. De satan staat als aanklager aan de 

rechterhand van de beklaagde. Zacharia 1:1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor 

het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem 

aan te klagen. We horen geen woord van hem, maar het is niet onduidelijk wat satan denkt in te 

kunnen brengen tegen God. God wil Jeruzalem opnieuw verkiezen en daar Zelf gaan wonen. Dat 

kondigde de HEERE aan in Zacharia 1:16,17 en 2:10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik 

kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Volgens de satan kan dat zomaar niet want 

daarvoor is de tempeldienst nodig en een ordentelijke hogepriester die tussen God en Zijn volk kan 
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bemiddelen. Je hoeft maar een blik op Jozua te vestigen of de kenner weet genoeg. Die man ziet er 

niet uit. Voor de dienst van de hogepriester is het inderdaad vereist dat hij rein is en dat hij kleding 

draagt in overeenstemming met zijn hoge ambt. Werden Aaron en zijn zonen niet gereinigd voordat 

zij het ambt aanvaardden en werden zij niet bekleed met reine priesterlijke kleding? Exodus 27 en 

28. Satan heeft maar een doel: Hier een stokje voor te steken en Gods plannen dwarsbomen. Maar 

dat gaat hem niet lukken. Hij rekent buiten de macht en de genade van God. 

De hogepriester Jozua stond voor het aangezicht van de Engel van de HEERE, met de satan aan zijn rechterhand om hem aan te klagen.

 

Satan probeert de plannen van God te dwarsbomen                                                                                          

Voordat de satan een woord kan uitbrengen is de Engel van de HEERE hem al voor. De HEERE weet 

wat de intentie van de satan is. In de vorige hoofdstukken van Zacharia vonden we reeds dat de 

Engel van de HEERE Dezelfde Persoon is als de Mensenzoon en de Man. Ook werd Hij afgewisseld 

met de HEERE, zo ook hier. Zacharia 3:2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u 

bestraffen, satan! Volgens de Engel van de HEERE slaat de aanklacht nergens op en maakt de satan 

geen schijn van kans. We hebben al gezien wat de aanleiding is: God wil opnieuw – na de 

verwoesting van Jeruzalem en tempel en de ballingschap – te midden van Zijn volk wonen. ‘Maar dat 

kan zomaar niet, vindt satan. Er is toch sprake van oordeel en straf?!’ Satan slaat altijd op het 

aambeeld van schuld en straf. Hij weet nog beter dan wij dat God een rechtvaardig God is. Hij houdt 

God aan Zijn recht. Dat is de reden waarom God hem in die tijd nog moet tolereren in de hemel. De 

oorzaak gaat terug tot in het paradijs. Toen had God gezegd dat ‘als de mens zou eten van de boom 

van de kennis van goed en kwaad, hij zou sterven.’ Genesis 2:16 Door naar de satan te luisteren 

kwam de mens in zijn machtsgebied. Met de wapens van schuld en dood – het vonnis van God – 

hield de satan de mens gevangen. God kon aanvankelijk niet veel uitrichten tegen de satan, omdat hij 

ons in Zijn greep had. Pas toen de HEERE door Zijn Zoon Jezus Christus de verzoening van onze 

zonden tot stand had gebracht en de overwinning van de dood, konden de mensen – althans de 

gelovigen – zich loswurmen uit de greep van de satan. De Hemelvaart van Jezus Christus is het 

moment waarop God de satan uit de hemel kon laten verwijderen. Openbaring 12:7-9 Toen brak er 

oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn 

engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer 

gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan 

genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen 

werden met hem neergeworpen. Tot die tijd moest God zijn tegenstander verdragen in Zijn nabijheid. 

Het is allemaal eerlijk toegegaan tussen God en de mensen. Wanneer Christus de straf heeft 

gedragen is God ‘rechtvaardig ook als hij mensen die hun geloof op de Heere Jezus vestigen, 
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rechtvaardigt.’ Romeinen 3:26 Nu denkt de satan een punt te hebben door te wijzen op de schuld 

van de mensen, in het bijzonder die van de hogepriester. Maar de Engel van de HEERE is niet van zijn 

stuk te brengen. Hij gaat de rechtszaak winnen tegen de satan. Daarvan is Hij overtuigd. Hij herhaalt 

het nog maar eens en Hij voegt iets toe aan zijn eerdere woorden. Zacharia 3:2 De HEERE zei echter 

tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. 

God heeft Zijn volk Israël gestraft met de ballingschap. De straf is na zeventig jaar uitgezeten. De 

HEERE houdt vast aan de uitverkiezing van Jeruzalem, de plaats waar Hij te midden van Zijn volk wil 

wonen. Dat mag dan waar zijn, maar satan lijkt ook om een andere reden een punt te hebben. Jozua 

ziet er niet uit als hogepriester. Hij is er niet op gekleed. Hij ziet er onrein uit. Satan klaagt God aan 

om deze reden. Zacharia 3:2 Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? De 

Bijbel erkent dat de satan een punt heeft. Zacharia 3:3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl 

hij voor het aangezicht van de Engel stond. Maar daar gaat wel iets aan veranderen.  

De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen.

 

De Engel van de HEERE reinigt de hogepriester van zonde.                                                                                                                      

Het zal de lezer van Zacharia 1 en 2 niet verwonderen dat er opnieuw sprake is van Maleach JAHWE 

oftewel de Engel van de HEER, de Mensenzoon. Het is Jezus Christus in Zijn hemelse gestalte. Met 

andere woorden: Het maakt wel verschil of we te maken hebben met de HEERE of met de Engel van 

de HEERE – God de Vader en God de Zoon – maar beiden Zijn God tot in eeuwigheid te prijzen. Het 

doet denken aan een vraag die de Heere Jezus aan de farizeeën voorlegt. De Heere Jezus doet dat 

om hen tot een nieuw inzicht te brengen namelijk dat God wel één is, maar Hij is niet alleen. Marcus 

12:35-37 En Jezus antwoordde en zei, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel: Hoe kunnen de 

Schriftgeleerden zeggen dat de Christus een Zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige 

Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 

vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten. David noemt Hem dus zelf zijn Heere en 

hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En de grote menigte hoorde Hem graag. Er zijn van die vraagstellingen 

in de Bijbel die maken dat je begrijpt dat het misschien allemaal net iets ingewikkelder ligt dan je 

dacht. Eén God en drie Personen is bijvoorbeeld is zo’n vraagstelling. De Drie-eenheid. Wij hebben 

dit niet bedacht. Het is ons geopenbaard en wij willen ons open stellen voor wat God zegt. Niet 

alleen in het Nieuwe Testament maar ook reeds uit het Oude Testament – zoals hier in Zacharia 3 en 

bijvoorbeeld ook de plaats waar de Heere Jezus naar verwees (Psalm 110:1) – kun je opmaken dat 

God wel één is, maar God is niet alleen. Iets vergelijkbaars zien we in het menselijk huwelijk. Man en 

vrouw zijn twee personen, maar samen in het huwelijk zijn zij één. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn 

drie Personen, maar samen zijn Zijde enige God Die leeft en regeert tot in eeuwigheid. De Engel van 
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de HEERE is de Zoon van God. Dat blijkt ook wel want wat doet de Engel van de HEERE = De Heere 

Jezus Christus in Zacharia 3? Hij reinigt de hogepriester van de schuld van en laat hem de oude plunje 

van onreinheid en schuld uittrekken en de nieuwe kleding van reinheid en eer aandoen. De Engel van 

de HEERE vergeeft de hogepriester zijn schuld. Zacharia 3:5 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. Ziet u dat? Het is de Engel 

van de HEERE Die aan het woord is. Hij reinigt de hogepriester van schuld. Vergeven dat kan God 

alleen, zeggen de Schriftgeleerden terecht als Jezus de verlamde man – die door het dak wordt 

neergelaten – zijn zonden vergeeft. Marcus 2:7 Met andere woorden: De engel van de HEER is God, 

de Zoon van God.  

 De Engel van de HEERE – Maleach JAHWE – is de HEERE. 

De HEERE laat de hogepriester uit- en aankleden.                                                                                                              

Het visioen dat God aan Zacharia geeft laat goed zien hoe we Gods genade ontvangen. We doen 

niets uit onszelf. God doet onze vuile kleren uit – onze zonden – en voorziet ons van nieuwe kleding, 

de gerechtigheid en heiligheid van God. De Griekse Naam voor Jozua is Jezus. De betekenis van die 

Naam – Jehoshua (Hebreeuws) – is ons niet onbekend, namelijk de HEERE redt. Hij – onze Heere 

Jezus Christus – is het door Wie God ons reinigt van zonde en bekleedt met Zijn gerechtigheid. In het 

Nieuwe Testament zien we opnieuw dat het zo werkt. Ook daar heeft kleding een meer dan 

symbolische functie. Wanneer de verloren zoon zijn eigen hopeloze toestand inziet en schuldbewust 

teruggaat naar de vader – op wiens genade hij hoopt – wordt hij door de vader bekleed met nieuwe 

kleren. Hij krijgt bovendien nog een prachtige ring ter bevestiging dat de relatie volledig hersteld is. 

Hij wordt opnieuw als zoon aangenomen en hij deelt in de rijkdom van zijn vader. Lucas 15:20-24 En 

hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem 

en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en 

kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik 

ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het 

beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan 

zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn 

zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen 

vrolijk te zijn. Ook Paulus spreekt over ‘de oude’ en ‘de nieuwe mens’ in termen van het afleggen en 

aantrekken van kleding. Efeziërs 4:20-23 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem 
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5 
 

tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, 

wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende 

begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, 

die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ook 

Petrus praat over het nieuwe leven met behulp van dezelfde metafoor van kleding. 1 Petrus 3:2-6 Uw 

sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden 

sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het 

hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. 

Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen 

onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van 

haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen 

aanjagen. De apostelen hebben dit van het Oude Testament maar vermoedelijk heeft de Heere Jezus 

hen ook geïnspireerd. In de gelijkenissen die de Heere vertelt staat kleding namelijk ook vaak 

symbool voor de overgang van het oude naar het nieuwe leven. We hebben dat al gezien bij  de 

gelijkenis van ‘de verloren zoon’. Maar u kent vast ook wel de gelijkenis van de man die op het feest 

van de koning nog in zijn oude plunje loopt. Hij wordt verwijderd. Mattheus 22:11-14 Toen de koning 

naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in 

bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen 

bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen 

en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 

tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nu zijn er natuurlijk altijd 

mensen die denken met de juiste kleding te kunnen scoren, maar die hebben er weinig van 

begrepen. Dat is ‘buitenkantgeloof’; daar moet de Heere niet veel van hebben. Lucas 20:45-47 En ten 

aanhoren van al het volk zei Hij tegen Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor de Schriftgeleerden, die 

in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste 

plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van de weduwen 

verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. De 

nieuwe kleren zijn een metafoor voor de innerlijke gesteldheid van het hart en de hoge morele 

waarden waar iemand voor staat. Eigenlijk zijn het de zichtbare uiterlijke kenmerken van de 

onzichtbare aanwezigheid van Gods Geest.  

 De nieuwe kleren zijn een metafoor voor de innerlijke gesteldheid 
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Jozua wordt als hogepriester geïnstalleerd in de hemel.                                                                                                    

De satan is een slang die altijd in zijn eigen staart bijt, zoals ook hier. Hij probeert het plan van God – 

om terug te keren naar Jeruzalem – te verhinderen door aan te komen met de onreinheid van de 

hogepriester en het feit dat hij niet beschikt over zijn ambtelijke kledij. Maar wat de satan in feite tot 

stand brengt is de blijde wetenschap voor alle gelovigen van toen en nu dat God inderdaad alles in 

gereedheid brengt wat nodig is voor Zijn wonen te midden van Zijn volk. Om te beginnen: De kleding 

van de hogepriester ziet er niet uit. Hij wordt in de metafoor vergeleken met een geblakerd stuk 

hout. Zacharia 3:2,3 Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua 

in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. Tegen wil en dank getuigt 

alles ervan dat de hogepriester het oordeel van God heeft doorgemaakt. Jozua kwam voort uit de 

zeventig jaar ballingschap, het vonnis van God over de verbreking van het Oude Verbond. Hij was 

daaruit gered zoals iemand een stoelpoot - waar de vlammen al uitlekken – redt uit de open haard. 

De hogepriester had zijn straf uitgezeten en hoefde alleen nog gereinigd te worden. Die reiniging 

werd in opdracht van de Engel van de HEERE – Maleach JAHWE – voltrokken. Engelen die als 

dienaren van God en de gelovigen altijd ter beschikking staan, voerden de opdracht uit. Zacharia 3:4 

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. Het uittrekken van de oude vieze plunje en het aantrekken van nieuwe kleding is bij de 

hogepriester het letterlijke en figuurlijke teken van de reiniging. Het heeft er veel van dat het 

hogepriesterschap, zoals eenmaal met Aäron en zijn zonen – door middel van het uitdoen van de 

oude kleding en het bekleden met het priesterlijke gewaad in de hemel voor Gods Aangezicht – is 

hernieuwd en bekrachtigd. Exodus 28:41 U moet ze uw broer Aäron en zijn zonen met hem 

aantrekken en hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij Mij als priester kunnen dienen. De HEERE Die  

de kleding liet maken en Mozes de opdracht gaf de hogepriester en zijn zonen te kleden met hun 

ambtsgewaad, geeft een hernieuwde opdracht ditmaal met betrekking tot Jozua. 

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

 

Zacharia wijst op noodzaak van een nieuwe tulband                                                                                                                                       

Wie maakt de opmerking over de tulband? Zacharia is op dat moment de enige mens op aarde die 

het visioen aanschouwt. Het visioen speelt zich af in de hemel. De Engel van de HEERE is aan het 
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woord. We zijn geneigd om te denken dat het Zacharia is, omdat hij ‘ik’ zegt. Zacharia 3:5 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. Het verzoek wordt 

gehonoreerd en Zacharia vertelt wat hij ziet nl. dat ze de hogepriester Jozua kleden en de tulband 

omdoen in het bijzijn van de Engel van de HEERE. We hebben gezien dat Zacharia zelf uit een 

priesterlijke familie kwam. Hij was dus van jongs af vertrouwd met de priesterlijke tradities. 

Vermoedelijk dacht Zacharia: ‘Ze vergeten nog iets. De hogepriester moet ook nog een tulband om 

zijn hoofd.’ De tulband van de hogepriester speelt namelijk een belangrijke rol voor het volk van God. 

De hogepriester droeg met zijn tulband de onvolkomenheid van het volk Israël met zich mee en 

bracht hen heilig voor God. Exodus 28:36-38 U moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin 

graveren, zoals men zegels graveert: DE HEILIGHEID VAN DE HEERE. U moet die bevestigen met een 

blauwpurperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband 

zitten. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aäron zijn, zodat Aäron de ongerechtigheid kan 

dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij 

moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht 

van de HEERE. Tot op dat moment was er alleen sprake geweest van de reiniging – van de schuld – 

van de hogepriester. Door het noemen en aanbrengen van de tulband werd het volk mee 

opgenomen in de genade die God aan de hogepriester verleende. Het is een bijzonder mooi detail 

dat het aan Zacharia vergund is voor het volk op te komen. Dit visioen van Zacharia is een geweldige 

bevestiging dat God verder gaat met Zijn volk Israël en Jeruzalem. De ballingschap is niet het einde, 

maar een straf die na zeventig jaar wordt opgeheven om vervolgens weer met een schone bladzijde 

te kunnen beginnen. Voor het Joodse volk is dit een heerlijk bericht omdat men niet alleen 

aangewezen is op wat men hoopt of in het eigen hart voelt, maar men kan bouwen op een belofte 

van God, Die in de hemel juridische zekerheid heeft verkregen. De hogepriester speelt hierbij een 

fundamentele rol omdat hij staat in de dienst van de verzoening en een middelaar is tussen God en 

mensen. De bouw van de tempel en de her-inwijding van de dienst van de offers is geen toneelspel, 

maar God woont opnieuw in Zijn huis. Door de dienst van de verzoening en de leiding vanuit Gods 

Woord – op moreel en ceremonieel gebied – wordt de relatie tussen God en Zijn volk onderhouden. 

De satan die dit plan wilde frustreren bevestigt tegen wil en dank de openbare installatie van de 

hogepriester.      

Hij moet op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat hij de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen.

  

De hogepriester is de man die het – in het vervolg – voor het zeggen heeft.                                                                     

Het valt op dat – wat de HEERE doet bij de hogepriester – Hij nalaat bij andere belangrijke 

volksvertegenwoordigers. Zacharia 3:6,7 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua:                                                                                                              

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis7tilrq3aAhXPZVAKHWwYAsgQjRx6BAgAEAU&url=http://god-en-gebed.blogspot.com/2014/03/waardigheid-en-aanzien-voor-de-priester.html&psig=AOvVaw2ngpsLJ_dPcS5Cxu-p8lhS&ust=1523368912366918
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQpqHErq3aAhVFLVAKHYP0Ac4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.chabadatlacosta.com/templates/blog/post_cdo/aid/2587284/PostID/61592&psig=AOvVaw2ngpsLJ_dPcS5Cxu-p8lhS&ust=1523368912366918
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Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang 

geven met hen die hier staan. Wat in dit visioen gebeurt valt niet op vergelijkbare wijze ten deel aan 

Ezra, Nehemia of Zerubbabel. Die hebben ook hun bijzondere wegen en openbaringen en roepingen 

van God, maar zo in de hemel voor Gods Aangezicht in de herstelde dienst geordineerd te worden, 

zien we alleen bij de hogepriester. Het lijkt er op alsof we na de profetische gestalte van mensen als 

Mozes en zijn opvolger Jozua en de Rechters en vervolgens met de koningen in de lijn van David en 

de koningen van het Noordrijk, nu het stokje overgedragen wordt aan de hogepriester. Wanneer we 

goed letten op de instructie van God aan Jozua zien we ook dat hij bevoegdheid tot het uitoefenen 

van de rechterlijke macht van God – (het Hebreeuwse werkwoord) DIN = rechtspreken – ontvangt 

naast de ceremoniële verantwoordelijkheid. Deuteronomium 17:8-13 Als bij de rechtspraak een zaak 

voor u te moeilijk is, bij geschilpunten binnen uw poorten met betrekking tot bloedvergieten, 

rechtsvordering of geweldpleging, dan moet u opstaan en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, 

zal uitkiezen. Dan moet u naar de Levitische priesters gaan, en naar de rechter die er in die dagen is, 

en hen raadplegen. Zij zullen dan een gerechtelijke uitspraak voor u doen. En u moet handelen 

overeenkomstig de uitspraak die zij u bekendmaken, vanuit die plaats die de HEERE zal uitkiezen. U 

moet nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat zij u leren. Overeenkomstig de wetsregel die zij 

u leren, en overeenkomstig het vonnis dat zij voor u uitspreken, moet u handelen. U mag van de 

uitspraak die zij u bekendmaken, niet afwijken, naar rechts of naar links. De man echter die 

overmoedig handelt, door niet te luisteren naar de priester die daar staat om de HEERE, uw God, te 

dienen, of naar de rechter, die man moet sterven. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Laat heel 

het volk het horen en bevreesd zijn, en niet meer overmoedig zijn. Is het niet opmerkelijk dat we van 

Ezra, de wetgeleerde die het volk bij de Thora bepaalde en Nehemia – schenker bij de koning van 

Medië/Perzië maar voor Israël meer een politieke figuur die hen helpt bij de herstelwerkzaamheden 

van Jeruzalem – weinig of niets horen bij Haggai en Zacharia. Het is net alsof de HEERE via de 

visioenen van Zacharia Jozua en daarmee de hogepriester aanwijst als nieuwe leider van het volk.  

Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis 

besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan. 
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Feit is dat de hogepriester vanaf deze Jozua tot de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. – behalve 

misschien de periode van de Makkabeeën 2de eeuw v Chr.  – de leider is van het volk. Toen de 

Romeinen de baas werden over Israël kreeg het volk een Romein als stadhouder (Pilatus) voor 

politieke zaken, terwijl het Sanhedrin onder leiding van de hogepriester (Annas/Kajafas) de 

geestelijke leiding van het volk in handen had. De verantwoordelijkheid en de macht van de 

hogepriester was groot. Het is misschien niet alleen maar persoonlijk bedoeld, maar God richt tot 

Jozua wel degelijk persoonlijk Zijn instructie om een goede hogepriester te zijn. Daaraan verbond de 

HEERE een grote belofte namelijk dat hij toegang ontvangt tot ondersteuning vanuit de hemel. De 

hogepriester moest toezien op de morele en ceremoniële wet – zeg maar op de handhaving en de 

toepassing van de Thora – in het publieke- en het geloofsleven van Gods volk.  

 

 

 

De reiniging en installatie van hogepriester Jozua als wonderteken.                                                                                                                                                           

Zacharia 3:8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten – zij zijn immers een 

wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. Wat wil de HEERE zeggen? De 

HEERE wil er dit mee zeggen: ‘Wat jou Jozua is overkomen – en daarmee het volk van God – dat is 

een compleet wonder. Jullie maken mee dat de dienst van de verzoening en Gods wonen te midden 

van Zijn volk na langere tijd van afwezigheid voor heel het volk hersteld wordt. Het wonder wat jou 

en het Joodse volk vandaag is ten deel gevallen is, wordt een teken van iets wat nog veel groter is.’ 

En dan gaat de HEERE vertellen wat Hij in de toekomst gaat doen. Dat Hij Zijn dienaar zal sturen de 

Spruit aan de stam van David. Hier vallen enkele bekende termen uit de toekomstverwachting van 

Israël. God heeft het namelijk ook al via de profeet Jesaja en Jeremia over die dienaar/knecht gehad 

en die telg of spruit uit het huis van David. De dienaar blijkt ‘de lijdende knecht van de HEERE’ te zijn. 

Jesaja 53:11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. 

Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal 

hun ongerechtigheden dragen. Vergelijk ook Jesaja 52:13 Niet alleen is er sprake van de dienaar, de 

knecht, maar ook van een telg oftewel een twijgje dat uit de omgehouwen stamboom van Isaï zal 

ontspruiten. De profeet Jeremia heeft hierover een openbaring van God ontvangen. Jeremia 23:5,6 

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGyKPlua3aAhXRZFAKHcHdC8AQjRx6BAgAEAU&url=https://beithashoavah.org/2014/06/the-bias-of-torah-then-and-now/&psig=AOvVaw0aoRpZ_PZs6We703agXtRL&ust=1523371721682726


10 
 

Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In 

Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men 

Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Vergelijk ook Jesaja 11:1 Want er zal een Twijgje 

opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 

Luister toch, hogepriester Jozua, (..) want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen.

 

De priesterkoning                                                                                                                                                             

Het is mogelijk een koning, maar vermoedelijk een priester-koning waar God op doelt omdat de 

HEERE de dienaar en de telg in een adem noemt en vervolgens verwijst naar een steen. Veel 

geleerden denken hierbij aan de sluitsteen van de gerestaureerde tempel. Men wordt in dat idee 

versterkt door Zacharia 4:7,10 Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte 

worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: Genade, genade zij hem! (..) Want wie 

veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand 

van Zerubbabel? Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken. Heel bijzonder 

in dit verband is dat een priester (Jozua) en een prins uit de koninklijke familie van David 

(Zerubbabel) samenwerken bij de bouw van de tempel. Vergelijk Zacharia 6:12,13 En zeg tegen hem: 

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats 

opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj 

zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; 

tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Zerubbabel, een telg uit het huis van David zal de 

tempel afbouwen. Er zijn allerlei gedachten over de vraag wat de HEERE heeft gegraveerd in de 

steen? Er is in het visioen opnieuw een bijzondere verwevenheid van actualiteit en toekomst. Daar is 

de telg uit het huis van David Zerubbabel en daar is de hogepriester Jozua. Samen bouwen zij de 

tempel. Hun optreden en inzet is de vervulling op de korte termijn van de toezeggingen van God. 

Vervulling in de gebrokenheid van de tijd te midden van strijd en onvolmaaktheid. Maar wonder 

boven wonder wijzen die twee ook nog weer boven zichzelf uit naar de spruit van David die 

tegelijkertijd de dienaar is, de lijdende knecht van de HEERE door Wie de HEERE God de schuld van 

de wereld wegneemt. Er wordt vertaald ‘de schuld van dit land’, maar dat kan ook vertaald worden 

met de schuld van deze aarde.  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy-PT9uq3aAhXBfFAKHUK9B8MQjRx6BAgAEAU&url=http://www.lucascleophas.nl/?p%3D13943&psig=AOvVaw2dXXswFhGcQde_rPVJ9qlF&ust=1523372508953574
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir2LS4u63aAhXPY1AKHXlPB60QjRx6BAgAEAU&url=http://leveninhetkoninkrijk.blogspot.com/2014/09/hoop-in-een-gebroken-wereld.html&psig=AOvVaw18CRBvEDdMyJ1gX3Q4MB-H&ust=1523372570333140
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                                           Hogepriester Jozua en stadhouder Zerubbabel.

 

De installatie van Jozua tot hogepriester is het voorteken van iets groters.                                                          

Op deze manier verwijst het kleine naar het grotere, het actuele naar de toekomst. De twee 

personen – Jozua de hogepriester en koningstelg Zerubbabel – verwijzen naar de priester-koning 

Jezus Christus. De mooiste inscriptie – De HEERE is onze gerechtigheid – zoals we hem hierboven uit 

Jeremia 23 citeerden, is zo mooi omdat die inscriptie verwijst naar de persoon van Jezus Christus die 

‘onze gerechtigheid’ is. De HEERE God laat zien dat de reiniging van de schuld van Jozua – en het 

nieuwe begin wat hij en zijn volk mogen maken met de God van Israël – een voorteken is van het  

nieuwe begin van de verzoening van de schuld die God op een dag tot stand zal brengen door het  

lijden en sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus uit de dood. Maar de HEERE heeft 

het in Zacharia toch over één dag? Men kan de overwinning ook met goede reden beperken tot de 

opstandings-dag, toen de HEERE zegevierde over de dood en de schuld definitief was vereffend. Men 

kan de overwinning beperken tot die ene dag, omdat met de opstanding van de Heere Jezus Christus 

alles was vervuld. De opstanding van Christus is cruciaal voor de verlossing van de mensheid. Om het 

anders te formuleren: Als de Heere niet was opgestaan lagen we nog verloren in onze schuld. Paulus 

zegt het als volgt in 1 Korintiërs 15:17,18 En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent 

dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. De opstandings-dag is 

dus de dag waarop alles gerealiseerd werd, van opstanding tot verzoening. Naar die ene dag verwijst 

de HEERE als Hij in Zacharia 3:9 zegt: Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, 

op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE 

van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. De zeven ogen 

van de HEERE zijn de ogen die gefocust zijn op de steen, dwz. op Christus. Dat zullen we later lezen in 

Zacharia 4:10 Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen 

gewicht zien in de hand van Zerubbabel? Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde 

trekken. Er komt een verbinding tot stand tussen heel de aarde en de gegraveerde steen oftewel alle 

mensen en onze Heere Jezus Christus. Op het moment waarop een mens – wie hij of zij ook is en uit 

https://vrijeschoolpedagogie.files.wordpress.com/2017/03/3e-klas-hogepriester.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs0uvivK3aAhVPaFAKHc3dCcAQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Zerubbabel&psig=AOvVaw056zcavRCdq-J7ZialMS7K&ust=1523372975189902
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welk land hij of zij ook komt – zijn vertrouwen baseert op de Heere Jezus Christus, deelt hij of zij in de 

gerechtigheid van Christus.  

Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen.

 

Zitten onder zijn wijnrank en zijn vijgenboom                                                                                                             

Dankzij de schuldderving en de gerechtigheid breekt er voor Gods volk een nieuwe tijd aan, die aan 

de beste oude tijden herinnert. Het is de tijd toen de mensen van Israël ‘onder hun vijgenboom en 

wijnstok’ zaten. Zij vertonen het beeld van vrede en welvaart die samengaat met de dienst aan de 

HEERE. In het Nieuwe Testament treffen we ook iemand aan onder de vijgenboom. Het is Nathanaël 

die – juist omdat de Heere Jezus dit element naar voren haalt – overstag gaat. Johannes 1:48-50 

Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen 

bedrog is. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zei 

tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Dit zitten onder de wijnstok 

en de vijgenboom was in de tijd van koning Salomo een beeld dat symbool stond voor vrede, 

voorspoed en gerechtigheid. 1 Koningen 4:25 En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn 

wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo. We weten dat het 

oude verbond tussen God en Zijn volk is stukgelopen. De wijnstok en de vijgenboom moesten het 

ontgelden als teken van Gods boosheid omdat de vrede niet langer gekoppeld was aan de 

gerechtigheid. Joel 1:7 Het heeft van Mijn wijnstok een woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot 

een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. 

Iedereen die dit zag kon weten dat er iets goed mis was met de relatie van God met Zijn volk. Zoals 

de wijnstok en de vijgenboom een teken waren van vrede en recht die hand in hand gingen, zo is de 

oorlog of de natuurramp die weinig overlaat van deze vruchtbomen een symbool van Gods toorn. 

Geldt dit van een heel land en van heel het volk? Nee, de goeden moesten het vaak met de kwaden 

ontgelden. Om die reden is het getuigenis van iemand als Habakuk buitengewoon bemoedigend. Die 

zegt zoiets als: ‘Ook als de vijgenboom niet bloeit en de wijnstok geen vruchten oplevert, dan nog 

blijf ik vertrouwen op Gods goedheid.’ Habakuk 3:17-19 Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er 

geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4-r-Cvq3aAhUBJVAKHavhBsIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.aramnaharaim.org/Dutch/jezus_komt.htm&psig=AOvVaw36dz_SsSHWyWeXoLhV5czi&ust=1523373254743964
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geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen 

over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. 

De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op 

mijn hoogten. Habakuk toont karakter. Om tegen alle verdrukking in te blijven vertrouwen op de 

sympathie en de redding van God. Het is wel verstandig om in dit geval – als beide bomen het 

moeten ontgelden – goed te bekijken of de relatie met God inderdaad wel in orde is. De relatie is in 

orde wanneer wij de HEERE volledig vertrouwen en Zijn geboden in praktijk brengen. Dat is de 

garantie voor Gods genegenheid. Maar het is – zoals al vaker gezegd – geen verzekering tegen ziekte, 

nood of ongeval. Onze omstandigheden kunnen een totaal andere indruk wekken dan de feitelijke 

relatie met God. Juist om die reden is het lied van Habakuk ook zo waardevol. De oogst is verbrand of 

ligt plat geslagen op het veld, maar hij twijfelt geen moment aan God. De uitzondering bevestigt de 

regel. Het is namelijk duidelijk dat de beroerde staat van de vijgen en wijnranken normaal wel 

degelijk een symptoom zijn van Gods boosheid. Dat hebben we bij Joël gezien. Maar het komt goed 

voor het Israël van de ballingschap. De mooie tijd onder koning Salomo tijdens wiens regering het 

allemaal nog koek en ei was – ieder zit onder zijn vijgenboom en wijnstok – wordt ons als gelovigen 

als aanlokkelijk perspectief voorgespiegeld voor de toekomst. Zacharia 3:10 Op die dag, spreekt de 

HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de 

vijgenboom. Zacharia is niet de enige door wie dit toekomstbeeld voor ogen wordt getekend. God 

doet dit ook via Micha 4:4 

Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom.

 

De Engel van de HEERE is de Heere Jezus Christus.                                                                                                           

Wij kijken vanuit het Nieuwe Testament met terugwerkende kracht naar het Oude Testament en wat 

zien wij? Wij zien Christus overal in het Oude Testament. Paulus ziet Christus zelfs in de rots die Gods 

volk van water voorzag. 1 Korintiërs 10:1-3 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat 

onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes 

gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen 

dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen 

volgde; en die rots was Christus. Dit is dan misschien nog een metafoor, maar je hoeft geen profeet 

te zijn om de Heere Jezus Christus op allerlei plaatsen in het Oude Testament tegen te komen. Om 

iets te noemen: Jezus vereenzelvigt Zich ongeveer twintigmaal in elk Evangelie met de Mensenzoon. 

Marcus 2:10 Wanneer wij Daniël 7 lezen en horen van ‘iemand als een Mensenzoon’ dan weten wij 

dat dat Christus moet zijn. Als Christus de Mensenzoon is, dan is de Mensenzoon ook de Heere Jezus 

Christus. Nog een voorbeeld: Melchizedek, de priesterkoning die aan Abraham verscheen, moet 

dezelfde Persoon zijn als de Heere Jezus. Hebreeën 7:2,3 Aan hem gaf Abraham ook van alles het 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxi86zv63aAhXEblAKHahQAMAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D7ju2l92lHDc&psig=AOvVaw37tkpve52NnWwCBpxyoJJu&ust=1523373689477104
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tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de 

gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, 

zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan 

de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Dat kwam de mensen vreemd voor. 

Jezus is nog geen vijftig jaar oud en Hij zou Abraham gezien hebben? Die leefde 2000 jaar vóór die 

tijd. Maar de Heere Jezus is ook niet zomaar iemand. Johannes 8:57,58 De Joden dan zeiden tegen 

Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? Jezus zei tegen hen: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. In de Hebreeënbrief wordt de Heere Jezus 

vereenzelvigd met Melchizedek. Hebreeën 7:20-25 En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder 

het zweren van een eed – want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar 

Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere 

heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 

Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in 

groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar Hij, 

omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan 

Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te 

pleiten.  

Melchizedek en de Heere Jezus Christus.

 

De vele plaatsen die in het Oude Testament op de Heere Jezus betrekking hebben, geven wel 

aanleiding Hem "de Christus der schriften" te noemen (Joh. 7: 42).  

Gen. 3:15, Gal. 4:4 Het Zaad der 
vrouw 

Jes. 42:1, Matth. 12:18 Mijn knecht 

Gen. 22:18, Gal. 3:16 Het Zaad van 
Abraham 

Jes. 45:15, Joh. 4:42 Heiland 

Gen. 49:10, Mt 11:28,29 Silo 
rustaanbrenger 

Jes. 53:7, Hand.3:14 De Rechtvaardige 

Ex. 12:3-10, 1 Kor. 5:7 Paaslam Jes. 53:11, Joh. 1:29 Lam, Schaap 
Lev. 1-5, Hebr. 10:5 Offers Jer. 23:6, 1 Kor. 1:30 Onze Gerechtigheid 
Lev. 8:12, Hebr. 9:11-12 Hogepriester Ezech. 34:23, Joh. 

10:11 
De Herder  

Num. 21: 8-9, Joh. 3:14 Koperen Slang Dan. 9 : 25-26, Marc. 
8:30-31 en Joh. 1:42 

Messias 

Deut. 18:15,18; Hand. 
3:20-22 

Profeet Micha 5:1, Matth. 2:6 Heerser 

Job 19:25, Efeziërs 1:7 Verlosser Mal. 3:1, Matth. 11:10 De Engel des 
Verbonds 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje2KuLp63aAhXQJ1AKHeIFCcMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DF1A_GUTsSa4&psig=AOvVaw0y0RIDEzxLP2xsxBmIfuiE&ust=1523367162889665
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Ps. 2:2, Luc. 4:18 en Joh. 
1:42 

Gezalfde Mal. 4:2 Zon der gerechtigheid 

Ps. 2:7, Marc. 1:1 Zoon van God Ex. 12:46, Joh. 19:33-
36 

De benen mochten 
niet gebroken worden 

Ps. 8:5, Hebr. 2:6 Zoon des mensen Ps. 2:1-4, Hand. 4:25 De woede van zijn 
vijanden 

Ps. 16:10, Hand. 13:35 Heilige Ps. 22:2, Matth. 27:46 
en Marc. 15 : 34 

De smartkreet: van 
God verlaten te zijn 

Ps. 110:1, Matth. 22:44, Heere Ps. 22:17-1, Joh. 
20:25-27 
 

Doorboord op het 
kruis 

Ps. 110:4, Hebr. 7:17 Priester Ps. 22:19, Matth. 
27:35 

Het lot werpen over 
zijn gewaad 

Jes. 4:2, Jer. 23:5; Zach. 
3:8; 6:12 

Spruit Ps. 69:10, Matth. 21 : 
12 

Heilige ijver 

Jes. 7:14, Matth. 1:23 Immanuel Ps. 69:22, Matth. 
27:34 

Azijn te drinken geven 

Jes. 9:5,6 
 

Wonderlijk, Raad, 
Sterke God, Vader 
der eeuwigheid, 
Vredevorst 

Jes. 8:23, Matth. 4:14-
16 
 

Optreden in Galilea 

Jes. 11:1, Matth. 2:23 
 

Rijsje = scheut = 
nezer 

Jes. 42:2-3, Matth. 12: 
17-20 

Zachtmoedig 

Jes. 53:4, Matth. 8:16-17 
 

Wonderen en 
genezing 

Zach. 11:12, Matth. 
26:15 

Verraden voor dertig 
zilverlingen 

Micha 5:1, Matth. 2:1 
 

In Bethlehem 
geboren 

Zach. 12:10, Joh. 19:37 Met een speer 
doorboord 

Zach. 9:9, Matth. 21:4-5 Intocht in 
Jeruzalem 

Zach. 13:7, Matth. 
26:31 

Verlaten van zijn 
vrienden 

Bron: H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 4 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 11-12.   

Vader, Zoon en Heilige Geest.                                                                                                                                            

Wij weten met de kennis van nu dat Jezus de Zoon van God is. Iedereen kan begrijpen dat de Joodse 

gemeenschap met de kennis van toen moest wennen aan de gedachte dat God niet alleen was, maar 

samen als Vader, Zoon en de Heilige Geest de enige God is, Die leeft en regeert tot in eeuwigheid. 

Toch zijn er ook in het Oude Testament/de Tenach al veel aanwijzingen dat de God van de Bijbel wel 

één is, maar niet alleen. De Bijbel is nog geen twee bladzijden oud of het wordt al duidelijk, namelijk 

bij de schepping van de mens. God zegt in Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar 

Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de 

lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 

Plotseling – bij de schepping van de mensen – zien we dat God niet alleen is. Vermoedelijk kan dit 

ook op andere manieren verklaard worden. Maar hoe voor de hand liggend is de verklaring niet dat 

God de mens schiep als relationeel wezen en dat de mensen daarin ook op God lijken. Niet alleen 

omdat God meerdere personen in Zich verenigt, maar ook omdat het karakter van God gekenmerkt 

wordt door relationele waarden als heiligheid, gerechtigheid, barmhartigheid en liefde. De mens is 

niet alleen geschapen als relationeel wezen, maar ook in werkelijke heiligheid en rechtvaardigheid. 

De mens is geschapen in relatie tot God en tot de medemens en zichzelf en die relatie was goed. 

Door de zondeval is de goede schepping te niet gedaan, maar dankzij het verlossingswerk van de 

Heere Jezus wordt de relatie tot God en de naaste hersteld. Dit is iets wat we terugzien bij de nieuwe 

schepping in Efeziërs 4:20-24 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord 
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hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de 

vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en 

dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die 

overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Voor de 

Joodse gemeenschap is er in hun eigen Tenach nog veel meer te lezen over de verschillende 

personen in God. Bijvoorbeeld in het boek Daniël – bij de ontmoeting met de Mensenzoon – blijkt dat 

we te maken hebben met een goddelijke gestalte. Hij komt bij God vandaan en ontvangt grote 

verantwoordelijkheid. De Mensenzoon komt bij God vandaan en is God, maar tegelijkertijd ziet Hij er 

uit als een mens. Hij wordt aangekondigd met de woorden ‘Iemand als een Mensenzoon’. Daniël 

7:13-14 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. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten 

Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en 

Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ook in het boek Zacharia is er een Man, de Engel van de 

HEERE Die Zich meer en meer ontpopt als een Persoon Die aan God gelijk is. Hij heeft duidelijk de 

leiding. Hij is het Die het Woord voert namens de HEERE. En hier in Zacharia 3 vindt er zelfs een 

verwisseling plaats tussen de HEERE en de Engel van de HEERE – Maleach JAHWE – in vers 2 en blijkt 

deze Engel van de HEERE het goddelijke vermogen te hebben om een mens, de hogepriester van 

schuld te reinigen. De Joodse gemeenschap zou er goed aan doen zijn eigen papieren – de Tenach – 

nog eens goed te onderzoeken op dit punt. 

De Heere Jezus is de Zoon van God 

 

God is één, maar is Hij ook alleen?                                                                                                                                     

De Joodse gemeenschap heeft verschillende problemen met Jezus. Zo hadden ze bijvoorbeeld nog al 

wat moeite met de manier waarop de Heere Jezus met de sabbat omging. Marcus 2:23-28 Ook was 

er met de Sadduceeën een verschil van inzicht over de opstanding. Marcus 12:18-27 Maar dat was 

allemaal misschien nog wel te overzien. Het grote obstakel bleek de vereenzelviging van Jezus met 

God. ‘Bent U de Zoon van de Allerhoogste?’, vroeg de hogepriester aan Jezus. En toen de Heere deze 

vraag bevestigend beantwoordde, tekende Hij Zijn eigen doodvonnis. Marcus 14:61-63 Ze hadden nu 

voldoende in handen om Jezus aan te klagen voor godslastering. Op dat punt is de Heere dus voor de 

rechtbank van het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Men zal zeker van mening geweest zijn dat God 

één is, maar de vraag is: ‘Is God ook alleen?’ We vinden de geloofsbelijdenis van Israël in 

Deuteronomium 6:4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Voor ons christenen is het 

niet goed te volgen dat de Joodse gemeenschap niet openstaat voor een andere kijk op God. Zeker 

vanuit de kennis van nu. 
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God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
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