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Zacharia 2
1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand.
2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn
breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn.
3 En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet.
4 En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd
blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.
5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot
heerlijkheid zijn.
6 O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! Spreekt de HEERE, want Ik heb u verspreid over de
vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE.
7 O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel!
8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij
gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.
9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u
weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft.
10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de
HEERE.
11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk
zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u
gezonden heeft.
12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog
verkiezen.
13 Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige
woning.

Het derde visioen

een man met een meetlint in zijn hand

Het derde visioen in Zacharia 2 borduurt voort op het eerste visioen in Zacharia 1. In het eerste
visioen kwam namelijk niet alleen de vraag op ‘Wanneer God Zich gaat wreken op de volken?’, maar
ook het meetlint kwam reeds al in beeld. Zacharia 1:16 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. Het is Zacharia zelf
die – in het derde visioen – een jongeman met een meetlint ziet lopen. Zacharia 2:1 Opnieuw sloeg ik
mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand. Dat roept een vraag bij
Zacharia op, die hij ook stelt. Zacharia 2:2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga
Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. Het kan niet
ontkend worden dat de HEERE Zelf in Zacharia 1:16 gezegd had dat ‘het meetlint over Jeruzalem
uitgespannen zal worden’. Mogelijk geeft dit voedsel aan een uitleg die niet klopt. God hecht er
blijkbaar aan om een mogelijke foute interpretatie van het meetlint te weerleggen. De jongeman
heeft nog niet gezegd ‘dat hij gaat opmeten hoe lang en breed Jeruzalem is’ of er wordt van
hogerhand ingegrepen. ‘De Engel die met Zacharia sprak’ wordt gecorrigeerd door ‘een andere
Engel’. Zacharia 2:3 En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem
tegemoet. De Engel die Zacharia uitleg geeft, moet de jongeman gaan vertellen, dat het niet de
bedoeling is dat Jeruzalem een gesloten stad wordt. Zacharia 2:4 En Hij zei tegen hem: Loop snel,
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spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan
mensen en dieren in haar midden.
Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand.

De andere Engel
Mogelijk vraagt iemand zich af ‘wie is de Engel die met mij sprak’ die een andere engel achter de man
met het meetlint aanstuurt. Die jongeman denkt namelijk dat Jeruzalem ommuurd wordt, maar dat
berust blijkbaar op een vergissing. Jeruzalem wordt een open stad, als het ware een groot dorp. God
Zelf vormt de bescherming van het toekomstige Jeruzalem. Die engel die de jongeman corrigeert
wordt genoemd ‘een andere engel.’ Letterlijk lezen we het volgende in Zacharia 2:3,4 En zie, de Engel
Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet. En Hij zei tegen hem:
Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid
aan mensen en dieren in haar midden. We moeten het hier toch even hebben over de Grondtekst.
Wat wil het geval? Tot nu toe hebben wij twee engelen gezien. 1. ‘De Engel die met mij sprak’ en 2.
‘De Engel van de HEERE’ waarvan we in het vorige hoofdstuk gezien hebben dat dat dezelfde persoon
is als ‘de Man tussen de mirten’. Niet alleen omdat Hij ‘de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten
stond’ genoemd wordt, maar ook omdat Hij duidelijk de leiding heeft. Ook geeft Hij directe
openbaring van God aan Zacharia. Zacharia 1:14-17 Wanneer er in het derde visioen van Zacharia 2
sprake is van ‘de Engel die met mij sprak’ en ‘een andere Engel’, lijkt de Engel van de HEERE
uitgesloten. ‘Lijkt’ want Hij moet dezelfde Engel zijn. U moet weten dat ‘de Engel’ in het Hebreeuws
‘ha-maleach’ wordt genoemd. Wanneer er sprake is van een engel lezen we in de grondtekst
maleach dus zonder het lidwoord ha. Wanneer we vervolgens zien hoe ‘de Engel van de HEERE’
(Zacharia 1:11,12) in het Hebreeuws wordt genoemd – Maleach JAHWE – zien we iets opmerkelijks.
Deze Engel wordt namelijk steevast genoemd zonder het lidwoord ha. Namelijk Maleach JAHWE.
Juist het ontbreken van het lidwoord wijst erop dat we ook hier bij – een andere Engel – opnieuw
met de Engel van de HEERE te maken hebben. De feiten komen ermee overeen. Zo is de andere Engel
hoger in rang dan ‘de Engel die met mij sprak’. Hij heeft de leiding namens God. Hij corrigeert de
jongeman die met het meetlint de stadsmuur van Jeruzalem wil gaan uitmeten. Hij geeft instructies
aan ‘de Engel die met mij sprak’. Zacharia 2:3,4 En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en
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een andere engel trad Hem tegemoet. En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en
zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. ‘De andere Engel’ is hier dus dezelfde Engel als ‘de Engel van
de HEERE, want beiden zijn de Maleach JAHWE. Dit moet wel – zie de uitwerking in het vorige
hoofdstuk – de Mensenzoon zijn, oftewel de Heere Jezus Christus. Hij is hier niet alleen betrokken –
zoals ook in Daniël 8 en 10 bijvoorbeeld – bij de directe openbaring, maar ook bij de uitvoering van
Gods plannen. Het is de Zoon van God. Hij alleen kan dit weten en doen, want Hij is God.
Ik zei: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn.

De man met het meetlint
Er is meer te bouwen dan een muur, maar een muur is zeker een belangrijk onderdeel van het nieuw
te bouwen Jeruzalem. Op het moment waarop duidelijk is dat het een open stad moet worden,
wordt de jongen – die meteen met zijn werk lijkt te gaan beginnen – ingeseind dat er geen muur om
Jeruzalem komt. Dat zou ook niet nodig zijn want God Zelf is een beschermend vuur rondom de stad
Jeruzalem. Daar komt nog iets bij. God Zelf zal woning maken in Zijn stad. Hij Zal Zijn heerlijkheid er
openbaren. Deze toezegging is hartverwarmend voor ieder mens die Jeruzalem een warm hart
toedraagt. Niet alleen zal God Jeruzalem beschermen, maar Hij wil er ook Persoonlijk en opnieuw Zijn
residentiestad van maken. Zacharia 2:5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur
rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Niet alleen hier maar ook op andere plaatsen in
de Bijbel komt aan het licht dat het Nieuwe Jeruzalem groter is dan verwacht. Jesaja 49:18-20 Sla uw
ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de
HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een
bruid doet. Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land – voorzeker, nu zult u te nauw
zijn vanwege zoveel inwoners, en wie u verslonden, zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen, van
wie u beroofd was, in uw oren zeggen: Deze plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij, laat mij
hier wonen! God woont niet alleen in het nieuwe Jeruzalem, maar zal ook als een beschermende
muur rondom de stad zijn. Dit is overigens niet de enige reden waarom er geen muur om de stad
komt. De stad moet ook gemakkelijk kunnen uitbreiden vanwege de grote aantallen inwoners die
verwacht worden. Ook voor de profeet Ezechiël is de overweldigende hoeveelheid mensen de
verrassende uitkomst van de toekomstverwachting. Ezechiël 36:37,38 Zo zegt de Heere HEERE:
Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen
even talrijk aan mensen maken als aan schapen. Als met de geheiligde schapen, als met de schapen
van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden
mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. Het aantal mensen in het Nieuwe Jeruzalem zal
veel groter zijn dan men verwacht. En er is nog iets opmerkelijks. Tegen wil en dank maakt de
jongeman met het meetsnoer duidelijk dat het visioen de actuele situatie van de herbouw van stad
en tempel – met de muur van Nehemia – overtreft. Door deze gewijzigde instructie van de jongeman
worden we ons ervan bewust dat het visioen ook gericht is op de (verre) toekomst. Wat de jongeman
betreft: Hij ontvangt een nieuwe instructie.
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Als met de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen.

Het recht van terugkeer
De Engel van de HEERE – Maleach JAHWE – is aan het woord in het derde visioen gerekend vanaf
Zacharia 1. Het was de Engel van de HEERE die de jonge man liet waarschuwen en hij vertelde ook
‘Waarom?’ Er wordt geen andere spreker aangekondigd. De Engel van de HEERE geeft ook de
volgende openbaring van de HEERE door in Zacharia 2:6,7 O, o, vlucht dan uit het land van het
noorden! Spreekt de HEERE, want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt
de HEERE. O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel! De engel van de HEERE
doet een sterk beroep op de ballingen in Babel om naar huis – dat is naar Jeruzalem – te komen. Hij
lijkt wel een beetje op een trainer die zijn voetballers tijdens de training een extra duwtje in de rug
geeft. Kom kom. Hop, Hop. Vlug, vlug. Het is duidelijk waarom ze uit Babel wegmoeten. Ze hoeven
niet langer in Babel te blijven. Van de nieuwe koning van Medië&Perzië hebben ze toestemming om
terug te gaan naar het land van herkomst. Maar er is nog iets. God gaat Babel hard aanpakken.
‘Wegwezen’, is het devies. Je vraagt je af: ‘Waarom moeten de Joden in ballingschap opgepord
worden terug te keren?’ We moeten wel bedenken dat die mensen na 70 jaar – de tweede generatie
is er al geboren – zich redelijk genesteld hebben in hun nieuwe situatie. Daar komt nog bij dat ze
door de profeet Jeremia werden opgeroepen dit ook vooral te doen. Ze hadden in het begin – toen
ze nog maar net in Babel waren – de neiging om de koffers onuitgepakt te laten, maar Jeremia zei
namens de HEERE dat ze er een bestaan moesten opbouwen en moesten bidden voor het welzijn van
de koning. Jeremia 29 En nu zouden ze weg moeten trekken uit dat gebied waar ze net hun
netwerken hadden opgebouwd? De meesten vinden dit niet leuk. Je weet wat je hebt. Je weet niet
wat je krijgt. Jeruzalem ligt in puin. Wie heeft er de leiding? Terugkeer betekent dat ze weer
helemaal opnieuw moeten beginnen en vanaf de grond een bestaan moeten opbouwen. Natuurlijk
zijn er namenlijsten en is er nog wel enig besef van ‘wie uit welke stam, uit welk gebied kwam?’. Het
zou – het Joodse volk en Zijn God kennende – allemaal wel weer goed komen, maar ze zullen diep
gezucht hebben. Daar gaan we weer. Kunnen we helemaal overnieuw beginnen. Wie heeft er zin
aan? Nou, niet iedereen. Ze stonden blijkbaar niet in te trappelen. Maar er waren er die teruggingen.
‘Hop, Hop, Hop.’ Nu begrijpt u misschien waarom de Engel dat zo zei. Het was alsof hij een slaapzaal
moest wekken met jongeren die het de vorige avond laat gemaakt hadden. ‘Hop, Hop. Eruit.’ Het
voelde als een duwtje in de rug. Zo had de Engel het geformuleerd. Hij gebruikte daarbij – als
lokwoord? – het woord Sion. Sion was de tempelberg. Sion verwees ergens naar. Naar God. God zou
weer wonen onder Zijn volk. Er zou een nieuwe toekomst aanbreken onder Gods leiding. Maar er
was inderdaad nog iets anders aan de hand. God zou afrekenen met de vijand van Israël, waaronder
Babel. ‘Wegwezen’, roept de engel. Straks als daar – bij wijze van spreken – de bommen vallen, wil je
daar toch niet midden in wonen? Het is trouwens waar. De overgang van het rijk van Babel naar
Medië&Perzië – die aanvankelijk zonder bloedvergieten verliep – zal uiteindelijk toch nog escaleren
en uitlopen op de vernietiging van de grote stad Babel. Het wordt nog riskant om daar in de buurt te
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verblijven. Deze drie dingen zitten in de oproep om weg te gaan uit Babel: 1. Het recht op terugkeer
en 2. De aanlokkelijke gedachte van het herstel van de oude situatie van Gods wonen te midden van
Zijn volk en 3. De oproep om het vege lijf te redden door daar weg te gaan.
O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel!

De engel van de HEERE komt met het oordeel en de redding.
Vervolgens komt de engel van de HEERE te spreken over Zijn eigen rol in het geheel. Hij is namelijk
nog steeds aan het woord. Hij gaat twee dingen doen. Hij gaat het oordeel voltrekken over de
vijanden van God en Zijn volk. Maar er is nog iets. Hij gaat uit de volken mensen redden, die Hij zal
toevoegen bij het volk van God. Uit deze twee zaken zullen we kunnen opmaken dat Hij door God
gezonden is. Het oordeel en de redding zal inderdaad een sterke bevestiging zijn dat Hij de door God
gezonden Messias is. Eerst het eerste: Het oordeel over de volken die zich vijandig hebben opgesteld
tegen God en Zijn volk. Zacharia 2:8,9 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij
heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u
aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun
dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft.
Een ding staat vooraf als een paal boven water. Aan deze Engel van de HEERE is door God Zijn
grootheid geopenbaard. Hij is door God gezonden om de vijandelijke machten te overwinnen. Niet
alleen tijdens het eindoordeel over alle leven op de laatste dag, maar door de tijden heen zullen de
vijanden van het geloof de gevolgen ondervinden van hun haatdragende houding tegenover God en
zijn volk Israël. Hoewel er redenen kunnen zijn die de Joodse gemeenschap ervan weerhield om
terug te keren. De toezeggingen van de HEERE zijn bijzonder aanlokkelijk. Hij schenkt hen de
mogelijkheid om terug te keren. In die terugkeer van de Joodse gemeenschap naar Jeruzalem ligt de
belofte besloten van de herbouw van de stad en een terugkeer naar het normale leven in Israël.
Maar de mooiste belofte komt nog. God zegt toe dat Hij opnieuw in hun midden zal wonen. Er komt
een volledig herstel van de goede relatie tussen God en Israël. De tempel zal worden herbouwd. God
zal opnieuw Zijn intrek nemen in Zijn huis op de berg Sion en de tempeldienst zal worden hersteld.
Zacharia 2:10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen,
spreekt de HEERE.

Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.
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Oordeel en redding door de Messias.
Zacharia 1 en 2 bepalen ons bij de invloed en de betekenis van de Engel van de HEERE. Hij is het Die
Zacharia en via Zacharia de Bijbellezer informeert over de toekomstige ontwikkelingen. Uit alles
wordt duidelijk dat deze Engel niet alleen de Boodschapper van God is, maar ook Zelf ook nauw
betrokken bij de bevrijdingsactie die God op touw zet voor zijn volk. Hij is de uitvoerder van het
oordeel over de vijanden van Gods volk en de bevrijding van Gods volk. In het vorige hoofdstuk
brachten we het verband met ‘de Mensenzoon’ en ‘de Man’ uit het boek Daniël aan het Licht. Het
zijn verschijningen van de Heere Jezus in de tijd vóór Hij op aarde gekomen is. In Psalm 2 merk je dat
God Zijn macht heeft overgedragen aan de Messias om de vijandige koningen en volken te
overwinnen en mensen uit de volken te redden van de komende toorn. Ook aan Psalm 110 zou
gedacht kunnen worden.
Psalm 2
1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen
Zijn Gezalfde:
3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U
heden verwekt.
8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.
9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.
12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts
even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Jezus Christus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.
Psalm 110
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik
Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.
2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.
3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van
de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd.
4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar
de ordening van Melchizedek.
5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.
6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem
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die het hoofd is over een groot land.
7 Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.
Maleach JAHWE
Psalm 2 en Psalm 110 gaan over de Persoon door Wie God de wereld gaat redden en oordelen; Gods
Zoon, de Gezalfde van de HEERE. Of – zoals wij het zouden zeggen – over de Heere Jezus Christus;
onze eeuwige koning, onze enige hogepriester en onze hoogste profeet. Sommige onderzoekers zijn
van mening dat Zacharia over zichzelf spreekt, maar de Persoon over wie het gaat, overtreft hem in
grootheid en macht. Het is waar dat de God van Israël Naam maakt wanneer Hij niet alleen over
toekomstige gebeurtenissen spreekt, maar als blijkt dat die voorzeggingen ook tot op de punt en de
komma uitkomen. In die eer deelt de profeet, die namens de HEERE de Bijbelse
toekomstverwachting formuleert. Toch zou Zacharia een te grote broek aantrekken als hij zou menen
dat deze dingen op hem van toepassing waren. Hij claimt dat ook niet. Hij is niet aan het woord. Aan
het woord is de andere Engel van wie wij gezien hebben dat het de Engel van de HEERE – Maleach
JAHWE – is. Hij is de Ik-persoon bij het laatste visioen. De HEERE heeft Hem Zijn grootheid laten zien
en Hem gezonden. Hij is de Mensenzoon, de uitvoerende Macht van God in de zin van oordeel en
redding. Het oordeel hebben we reeds gehoord. Nu de redding. Zacharia 2:10,11 Juich en verblijd u,
dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Omdat de Engel
van de HEERE het tot tweemaal toe heeft over ‘Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten
Mij tot u gezonden heeft’ – namelijk in vers 9 en 11 – is zowel uit het oordeel als aan de redding, die
door Hem worden uitgevoerd, op te maken dat Hij door God gezonden is. Het oordeel en de redding
van de uitverkorenen door onze Heere Jezus Christus zal een enorme bevestiging zijn dat Hij door
God gezonden is. Voor de gelovigen uit de heidenen – zoals wij – is het buiengewoon goed nieuws
dat ook onze verlossing in beeld is. God denkt niet alleen aan het vonnis over de vijandige volken,
maar ook aan Zijn liefde waardoor Hij mensen uit de volken wil redden en wil laten delen in de
redding van Zijn volk. God zal niet alleen het vonnis, maar ook de redding van de mensen uit de
volken door de Gezalfde van de HEERE tot stand brengen. Mogelijk gaat het iemand – ondanks de
uitleg die de link legt tussen de Engel van de HEERE, de Mensenzoon en de Heere Jezus – iets te snel.
Degene met vragen op dit punt mag zich troosten met de gedachte dat de uitleg niet alleen achter
ons ligt, maar ook voor ons en dat de verwijzingen vanuit het boek Zacharia naar de Heere Jezus, die
van alle andere profeten overtreffen. Verwijzingen naar de Heere Jezus vanuit het boek Zacharia
overstijgen die van andere profeten niet alleen qua hoeveelheid, maar ook wat de diversiteit betreft.
Ook voor ons geldt in ieder geval – samen met de geredden uit het volk Israël – dat God in ons
midden zal wonen. Zacharia 2:11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden
en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. De gelovigen uit de volken zullen bij
Israël gerekend worden, of zoals Paulus het formuleert – in Romeinen 11 – ‘geënt worden op de
olijfboom’.

Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.
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De Heere Jezus Christus
De verwijzingen vanuit het boek Zacharia naar de Heere Jezus zijn talrijk en divers om te beginnen
met de Engel van de HEERE. De drie zaken die opvallen bij de Engel van de HEERE zijn van toepassing
op onze Heere Jezus Christus:
1. Hij is nauw betrokken bij de openbaring van de Bijbelse toekomstverwachting.
2. Hij voert het oordeel van God over de volken uit.
3. Hij redt Gods volk uit Joden en niet-Joden.
Daniël
Twee van de drie zojuist genoemde zaken treffen we ook aan in het boek Daniël. Aan Daniël
verschijnt iemand Die de allure heeft van de Mensenzoon. Hij ziet er uit ‘als een Man’. 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. Juist dit gegeven – met het uiterlijk als van een
Man – is opmerkelijk. Wordt de Mensenzoon ook niet iemand genoemd ‘die eruit zag als een mens?’
Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als
een Mensenzoon. ‘De Mensenzoon’ wordt vanaf het begin voorgesteld als ‘Iemand Die er uitzag als
een mens’. Deze Persoon informeert Daniël over de dingen die in de toekomst zullen plaatsvinden.
Later wordt gesproken van een Man gekleed in linnen. Het is de HEERE, Die ditmaal in heerlijkheid
verschijnt aan Daniël. 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. Hoewel de
Man ditmaal in heerlijkheid verschijnt, wordt verderop ook van Hem gezegd ‘dat Hij er uitzag als een
mens’. Daniël 10:18 Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en Hij
versterkte mij. (Vergelijk 10:16) Deze Man in linnen heeft in zijn verschijning veel weg van de manier
waarop de Mensenzoon – in heerlijkheid – aan Johannes op Patmos verschijnt. Vergelijk Openbaring
1 waar van deze Persoon gezegd wordt dat Hij ‘op de Zoon des mensen leek’. Openbaring 1:13-15 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.
Niet alleen is het de Mensenzoon, Die Daniël op de hoogte brengt van de dingen die komen gaan
(Daniël 10 - 12), maar Hij blijkt ook te strijden tegen – wat genoemd wordt – de vorst van de Perzen.

De engel Michaël
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Daniël 10:20,21 Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om
tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland
komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één
zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël. De Mensenzoon openbaart de waarheid over
de toekomstige dingen, maar Hij blijkt ook Zelf mee te strijden aan de kant van Gods volk. Uit wat de
Mensenzoon vertelt zou afgeleid kunnen worden dat zich niet alleen een strijd afspeelt op aarde,
maar ook in de hemel. Dat deze strijd zich inderdaad in de hemel afspeelt, wordt bevestigd door het
noemen van de naam van een engel Michaël, die de Mensenzoon steunt in Zijn strijd.

Het Evangelie volgens Marcus.
De Heere Jezus vereenzelvigt Zich met de Mensenzoon. Jezus heeft het vaak over de Mensenzoon. Op
het moment waarop Hij ‘Ik’ wil zeggen vult hij ‘de Mensenzoon’ in. Marcus 2:9-12 Wat is
gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw ligmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde
zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw
huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen
naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog
nooit zoiets gezien! De Heere Jezus voert niet alleen de strijd in de hemel en op aarde tegen de
machten die tegen God opstaan, maar Hij houdt Zich ook nadrukkelijk bezig met de openbaring over
de toekomst en Hij komt met het oordeel en de uiteindelijke redding. Eerst de strijd. In Marcus 3:2230 verdedigt de Heere Jezus Zich tegen de aantijging dat Hij de bovenmenselijke krachten doet op
ingeving van de satan. In dat geval zou de satan tegen zichzelf verdeeld zijn – als hij helpt om
demonen uit te drijven – maar dat is onbestaanbaar. ‘Feitelijk heb Ik hem overwonnen’, stelt Jezus
als Hij in Marcus 3:27 zegt: Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven,
als hij niet eerst de sterke bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven. Jezus, de mens geworden Zoon
van God maakt niet alleen deel uit van een hemelse dimensie, maar Hij loopt ook aan tegen aardse
vijanden zoals de farizeeën en de Schriftgeleerden; de Sadduceeën en de Herodianen, de Joodse
Raad en Pontius Pilatus of anders gezegd; de geestelijke en wereldlijke macht van zijn tijd. Jezus lijkt
misschien te verliezen als Hij gedood wordt, maar feitelijk overwint Hij alle tegenstanders bij Zijn
opstanding uit de doden en de Hemelvaart. Wat was het geval? De satan die de mens tot zonde
verleid had, gijzelde de mensheid met het oordeel van God. De Heere nam dat oordeel van God weg.
De Heere droeg – in Zijn kruisdood die Hij onschuldig onderging – de schuld van de wereld en in Zijn
opstanding zegevierde Hij over al Zijn en onze vijanden. Door de schuld en de dood had de satan –
naar wie wij geluisterd hadden – ons in zijn greep. Door de vergeving en de opstanding bevrijdt de
Heere de gelovige uit de dodelijk greep van de boze. Na de Hemelvaart van Christus wordt de satan
uit de hemel gezet. Dat kan dan ook. In principe zijn alle mensen op dat moment losgemaakt uit de

10
dodelijke greep van de satan, ook al wordt dit pas – bij de persoonlijke aanvaarding van Jezus
Christus als Heere en Verlosser – een feit. 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.
De eindoverwinning wordt pas gevierd bij Jezus’ terugkomst op aarde. Marcus 14:61,62 Maar Hij
zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent
U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien
zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.
Behalve Zijn betrokkenheid bij de strijd en het behalen van de overwinning houdt Jezus ook een rede
over de laatste dingen in Marcus 13 waarin Hij de toekomstige gebeurtenissen openbaart. Het Goede
Nieuws – dat Jezus brengt en met tekenen bevestigt – selecteert twee groepen uit: de mensen die
gered worden en de mensen die voor altijd verloren gaan. De boodschap heeft consequenties voor
mensen die geen gehoor geven. Lucas 10:13-16 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus
en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang, in
zak en as gezeten, bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel
dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten
worden. Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij
verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft.
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Openbaring van Johannes
De Openbaring van Johannes blijkt feitelijk ‘de openbaring van de Heere Jezus Christus’ te zijn. Ook in
dit boek houdt de Heere Zich intens bezig met het doorgeven van een Bijbelse toekomstverwachting.
Openbaring 1:1,2 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten
te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn
dienstknecht Johannes te kennen gegeven. De uitlegengel speelt – als we Openbaring er op na lezen –
een ondergeschikte rol. Als het er op aan komt is het de Heere Zelf Die direct aan Johannes doorgeeft
bijvoorbeeld wat de inhoud is van de brieven die hij moet versturen aan de zeven gemeenten.
Openbaring 2:1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn
rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. In het boek Openbaring
is de Heere Jezus niet alleen betrokken bij de openbaring, maar ook bij het oordeel en de redding van
de mensen. Ook hier wordt link gelegd tussen de Heere = de Mensenzoon – met de term ‘die
eruitzag als een mens’. Openbaring 14:14-16 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat
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Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.
En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend
Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde
geheel rijp is geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd
gemaaid. Gaat het bij de oogst – met het rode vocht dat sterk aan wijn doet denken, maar een
metafoor is van het bloed – om het oordeel, bij het Evangelie gaat het voornamelijk om redding die
door de Heere Jezus tot stand is gebracht. Openbaring 22:16,17 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden
om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,
de blinkende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen:
Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. We
hebben wat uitvoeriger stilgestaan bij de drie kanten van de komst van de Mensenzoon, zodat men
met terugwerkende kracht kan begrijpen dat – bijvoorbeeld de engel van de HEERE in het boek
Zacharia samenvalt met de Mensenzoon, omdat Hij niet alleen betrokken is bij de openbaring maar
ook zorgt voor de uitvoering van oordeel en redding. Wanneer deze dingen spelen – bijvoorbeeld in
het leven en optreden van de Heere Jezus Christus – kan men dit als bewijs zien van de uitkomst van
de profetie, maar ook als bevestiging dat Hij de Mensenzoon is, de engel van de HEERE door Wie God
Zijn plannen uitvoert om de volken te straffen en mensen te redden uit de Joden en de heidenen.
Gedoeld wordt op de woorden uit Zacharia 2:9,11 Dan zult u weten dat de HEERE van de
legermachten Mij tot u gezonden heeft.
De Mensenzoon met de redding en het oordeel.

Driemaal Babel
Het is opmerkelijk dat van alle vijanden van Gods volk alleen Babel met naam en toenaam genoemd
wordt in Zacharia 2. Het zouden er toch op zijn minst vier moeten zijn, naar de vier horens. Zacharia
2:10,11 O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! Spreekt de HEERE, want Ik heb u verspreid over
de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE. O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de
dochter van Babel. Het feit dat hier alleen sprake is van het Noorden en van Babel wijst er op dat
Babel mogelijk symptomatisch is voor het karakter van de vijandschap tegen God en Zijn volk. Wie
wil weten wat dan wel zo typerend is voor Babel zou de driemaal – dat de macht van Babel in de
Bijbel beschreven wordt – aan zich voorbij moeten laten gaan.
1. De toren van Babel.
Babel ontwikkelt zich in de Bijbel tot de metafoor van de opstand van de volken tegen God. In eerste
instantie komen we Babel tegen bij de torenbouw van Babel. De bouw van die toren is meteen
tekenend voor wat later Babel genoemd wordt. Wat is namelijk het geval? Men wil een toren
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bouwen ‘die tot in de hemel reikt’. Feitelijk wil men de heerschappij van God overnemen. De
geschiedenis speelt zich af in het begin van de mensheid. We lezen het in Genesis 11:1-9 Heel de
aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij
een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom,
laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt
diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de
top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde
verspreid! Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het
bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van
wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom,
laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen
begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen
van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de
aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. Er valt weinig terug te vinden van de
reden waarom die plaats Babel genoemd wordt of het moest zijn dat het Akkadische woord Babilu=poort van God er iets mee te maken heeft. Uit deze geschiedenis komt de term Babylonische
spraakverwarring voort, waarmee de manier wordt aangeduid waarop God het plan van de mensen
heeft verstoord. Sommige mensen zullen het weinig sympathiek vinden van God om ‘zo’n mooi begin
van wereldeenheid’ te verstoren. Men kan zich afvragen wat er mooi is aan ‘een wereldeenheid’
buiten de God van de Bijbel om. Voor God is dit geen vraag. De HEERE accepteert niet dat men
buiten Hem eenheid probeert te vinden. Hij is God. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Buiten
God is er geen bestaan op aarde.
De toren van Babel

2. Babylonië.
Babel is de hoofdstad van wat men later Babylonië is gaan noemen. Ligt Assur meer in het gebied dat
gevormd wordt door het huidige Turkije, Babylonië ontwikkelde zich als wereldmacht rechts naast
Assur meer in het gebied van het huidige Irak. Eind zesde eeuw v Chr. namen zij de macht over van
Assur dat zich vóór die tijd ontwikkeld had tot een wereldmacht, dat ook het Noorden van Israël
overheerste. Assur had de inwoners van Noord Israël in ballingschap gevoerd en was ook voor de
muren van Jeruzalem verschenen, maar had Juda en Jeruzalem niet kunnen veroveren. Dat gebeurde
wel toen Babel aan de macht kwam. De machthebbers van Babel presenteren zich – dat kunnen we
opmaken uit het boek Daniël – inderdaad als de machthebbers die God van Zijn plaats willen duwen
om zelf de macht van God over te nemen. We zien dit wanneer de heilige voorwerpen uit de tempel
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van Jeruzalem in de tempel van de god van Babel worden neergelegd, als teken dat de god van Babel
de God van Israël de baas is. Daniël 1:1,2 In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van
Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf
Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij
bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de
schatkamer van zijn god. Ook bij het beeld – waarvoor de vrienden van Daniël moeten knielen – laat
de koning van Babel zijn ware gezicht zien. Hij eist goddelijke eer voor de god die hij heeft gemaakt.
Daniël 3 Hoewel Daniël – bijvoorbeeld bij de droomuitlegging – namens de God van Israël aan
Nebukadrezar laat zien Wie God is, kan de koning van Babel het niet nalaten alle macht naar zichzelf
toe te trekken. Het komt hem duur te staan, want hij wordt krankzinnig en aan een boomstronk
vastgebonden. Na diep te zijn vernederd door de God van Israël – namens Wie Daniël de koning nog
zo had gewaarschuwd Daniël 4:24 – komt de koning tot de erkenning van Gods macht. Daniël 4:31,32
Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand
kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn
heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al
de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de
hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan
zeggen: Wat doet U? Hoewel zijn vader dit allemaal heeft meegemaakt kan de zoon van
Nebukadrezar, Belsazar het toch niet laten om op een feest – de heilige bekers die meegenomen
waren uit de tempel van de God van Israël – te laten aanrukken om er vervolgens met zijn gasten
wijn uit te drinken. Toen was de teerling geworpen. Een hand schreef op de muur dat het afgelopen
was en diezelfde nacht namen de Meden&Perzen de macht over en vond koning Belsazar de dood.
De God van Israël laat niet met Zich spotten. Daniël 5:29,30 Toen beval Belsazar dat zij Daniël in
purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat
hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de
Chaldeeën, gedood.

Nebukadrezar, de koning van Babel.
3. Het grote Babel.
In het boek Openbaring wordt het oordeel geveld over de machten die tegen God opstaan. Ze
hebben verschillende namen, waarmee verschillende aspecten van de opstand tegen God naar voren
komen zoals bij de hoer. Het zal niet verbazen dat de wereldmacht Babel genoemd wordt. Dit wil niet
zeggen dat er tegen het eind van de tijd een grote macht zich zal ontwikkelen met de naam Babel.
Het wil veelmeer zeggen dat datgene wat typerend is voor Babel – de opstand tegen God –
kenmerkend is voor de machthebbers op aarde. Ze weigeren het dringende advies van Psalm 2 op te
volgen. Zij buigen hun knieën niet voor de God van de Bijbel, maar streven zelf goddelijke aspiraties
na. Een politieke en economische macht – vergelijkbaar met ‘Babel’ – zal zich tegen het einde van de
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tijd manifesteren. Openbaring 18:1-3 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had
grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is
gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een
schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en
weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken
gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van
de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Babel staat symbool voor alle
mensen en machten die tegen God opstaan en Hem Zijn eer en heerlijkheid ontnemen. Geld, geluk,
macht, seks zijn allemaal van die zaken die de plaats innemen van de lege plek die valt als men God
de rug toekeert. Het zijn vervolgens ook de zaken die bepalen wat goed en kwaad is. God laat dat een
tijdje betijen, totdat Hij er genoeg van heeft. Wanneer de gelovige mensen het Koninkrijk van God
binnen zijn tot de laatste man of vrouw, valt het vonnis over Babel.
Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon.

God woont opnieuw in Sion
Tegen alle machten in ziet de God van de Bijbel kans om Zich met Zijn volk Israël opnieuw te vestigen
in het land van herkomst. Niet alleen worden de Joodse mensen opgeroepen om – de landen te
verlaten waarheen ze zijn weggevoerd en – terug te keren naar Israël, maar ook zegt de HEERE, de
God van Israël toe opnieuw in Sion te gaan wonen. Sion dat driemaal in het laatste visioen voorkomt,
staat voor de tempelberg. Zacharia 2:7,10 O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van
Babel! (..) Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt
de HEERE. Sion is meer dan een teken van de macht en de trouw van God. Niet alleen gaat Gods
Naam niet – zoals bij de andere goden – ten onder in de strijd van de volkeren, maar God vervult ook
Zijn beloften aan Zijn volk gedaan. Hij toont Zijn Verbond en Zijn trouw en Zijn liefde voor Zijn volk.
God leek met het volk Israël ten onder te gaan in het rumoer van de volken, maar Hij stond op te
midden van de strijd en vestigde zich opnieuw in Jeruzalem. Op die manier is Sion en Jeruzalem het
bewijs van Gods eeuwige wonen te midden van Zijn volk. Het mag even geleken hebben alsof het
over en uit was, maar dit was slechts schijn. God had voor de ballingschap bij monde van de profeet
Jeremia al beloofd dat de ballingschap van korte duur zou zijn. 70 jaar zou de ballingschap duren en
dan zou het Joodse volk de gelegenheid hebben om terug te keren. Het is een enerverende
geschiedenis, die het volk van God niet in de koude kleren is gaan zitten. Het lijden zit hun in de
genen, maar wie van zijn kant trouw is aan God, zal Zijn Koninkrijk binnengaan en Zijn heerlijkheid en
zijn overwinning met eigen ogen aanschouwen. Niet alleen wordt hier gedoeld op het Jeruzalem en
de tempel – die weer opgebouwd wordt onder Ezra en Nehemia – maar ook het nieuwe Jeruzalem
werpt zijn schaduw reeds vooruit. Dat is te merken want – laten we eerlijk zijn – iemand als Nehemia
heeft de stad Jeruzalem weer van een stevige muur voorzien. En dat was ook maar goed ook, want
die bleek meer dan nodig als instrument waardoor God Zijn volk bewaarde voor vijandelijke
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aanvallen, maar het Nieuwe Jeruzalem wordt wel dorpsgewijs gebouwd en is berekend op meer
mensen dan er verwacht worden. Het mag dan zo lijken dat het nieuwe Jeruzalem ook muren en
poorten heeft, maar wie nauwlettend toeziet op de twaalf stammen en de twaalf apostelen, merkt
dat het gaat om de mensen uit het Joodse volk en uit de volken die toegevoegd zijn en samen de stad
vormen waar God woont. Openbaring 21:11-14 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling
was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge
muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven,
namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het
noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had
twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. De poorten
en de muren staan symbool voor de grote menigte van mensen uit het Oude en Nieuwe Verbond.
De twaalf edelstenen vertegenwoordigen de twaalf stammen en de twaalf apostelen van het Lam.

Israël wordt voorgoed het eigendom van God en Jeruzalem wordt opnieuw uitverkoren.
Grote vraag na de ballingschap is hoe het gesteld is met de relatie God en Israël. De ballingschap
vormt een diepe cesuur in Israëls geschiedenis. Alles wat opgebouwd was, werd afgebroken. Het volk
verloor zijn land maar ook zijn religieuze centrum, de plaats waar God Zijn Naam deed wonen. Israël
was Gods volk, Gods erfdeel en Jeruzalem was de stad waar God wilde wonen te midden van Zijn
volk, maar was dat nog zo? Dat was de grote vraag na de ballingschap. Het was geen zekerheid.
Niemand kon hier stilzwijgend vanuit gaan. De relatie tussen God en Zijn volk was stuk en het oude
Verbond was verbroken. Iedereen keek naar God. En wie schetst onze verbazing als we horen dat
God het Joodse volk nog steeds als Zijn eigen volk beschouwt en dat Hij nog steeds kiest voor
Jeruzalem. God is vol van genade. Hij is trouw. Zacharia 2:12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen
als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Het woord eigendom valt en het
werkwoord erven. De relatie tussen God en Israël is niet veranderd sinds Abraham en de Uittocht uit
Egypte. Toen zei God: Ik zal uw God zijn en u zult Mijn volk zijn. Zoals het was, zo is het opnieuw en zo
blijft het. God zal Zijn volk voorgoed in bezit nemen, lezen we. Het klinkt alsof de HEERE dat wat
kwetsbaar was en verloren kon worden, vastzet zodat het niet meer bedreigd kan worden. Moeten
we denken aan het Nieuwe Verbond waarin de Heere Jezus door Zijn offer de hoge prijs voor ons
leven betaalde met Zijn bloed. Op die wijze maakt de HEERE ons tot Zijn eigendom. Het is heel goed
mogelijk, omdat er sprake lijkt van een toekomstige gebeurtenis waarin dit zijn beslag zal krijgen.
Jeremia 31 laat het perspectief zien van een Nieuw Verbond dat sterker is dan het Oude en het boek
Hebreeën 8-10 laat zien dat dat Nieuwe Verbond door het offer van Christus is ingegaan. Ook wordt
duidelijk dat God – er staat niet ‘kiest’ maar het – Jeruzalem uitverkiest. Uitverkiezing is een keuze
die geheel van Godswege om God moverende redenen gebeurt. De uitverkiezing – waarvan sprake
was in het Oude Verbond in een boek als Deuteronomium – wordt hier herbevestigd.
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Deuteronomium 12:13,14 Wees op uw hoede dat u uw brandoffers niet brengt op elke plaats die u
ziet, maar alleen op de plaats die de HEERE in een van uw stammen zal uitkiezen. Daar moet u uw
brandoffers brengen en daar moet u doen alles wat ik u gebied. Het lijkt er op dat Zacharia 2 evenals
Openbaring 21 spreekt over een geestelijke en een materiele werkelijkheid. In de eerste plaats wordt
in geestelijke zin over Jeruzalem gesproken. Het is een stad zonder muren vanwege de veelheid aan
mensen en dieren. Wie zich realiseert dat bij de uitverkorenen van het volk Israel, ook de
uitverkorenen uit de volken worden gevoegd zal beseffen dat er bij wijze van spreken sprake is van
een Jeruzalem zonder muren. In Openbaring 21 wordt het Nieuwe Jeruzalem – inclusief de verlosten
uit Israel en de volken – voorgesteld als een enorm grote kubus. Het is een ontelbare menigte van
mensen. En het grote wonder is dat God in ons midden zal wonen. Zacharia 2:4,5 Jeruzalem zal niet
ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En Ík zal voor haar zijn,
spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.
Tegelijkertijd heeft Zowel Zacharia 2 als Openbaring 21 de materiele kant van eigendom en erfdeel
en Israel. Zacharia 2:12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal
Jeruzalem nog verkiezen. De locatie is de heilige berg Sion, waar ook het Nieuwe Jeruzalem zich zal
vestigen op aarde te midden van het volk Israel op de nieuwe aarde. Openbaring 21:10 En hij voerde
mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat
neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.
De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

Muur van vuur
Het visioen van de jongen met het meetlint blijft intrigeren. De vraag is; ‘Waarom komt een jongen
met een meetlint naar voren terwijl de stad uiteindelijk te groot blijkt om gemeten te worden?’
Wellicht moeten we het antwoord zoeken in de volgende richting. Er is in de Bijbel met een zekere
regelmaat sprake van een visioen waar iemand de tempel opmeet. De meetlat lijkt te wijzen op een
concreet massief gebouw van stenen en hout. ‘Concrete’ zoals de Amerikanen cement noemen, zo
tastbaar is de tempel. We komen zo’n persoon ook tegen in het tempelvisioen van Ezechiël 40:3 e.v.
Hij bracht mij erheen, en zie, een Man. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper en in Zijn hand was
een linnen koord en een meetlat. En Hij stond in de poort. In het boek Openbaring wordt Johannes
zelf aan het werk gezet. Ook hier gaat het om het meten en dus om een concrete tempel in
Jeruzalem. Openbaring 11:1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was
erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.
Deze concrete manier van spreken over de toekomst van Jeruzalem als stad van God wijst op de
tastbaarheid van de beloften die God aan Zijn volk doet. Maar er is ook een andere wijze van
spreken. Het gaat in dat geval over de geestelijke – maar even werkelijke – dimensie van het heil. Dat
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het even werkelijk is wordt aangegeven door een vergelijkbare manier van spreken, namelijk met
meetlat. We hebben het ditmaal over het nieuwe Jeruzalem, oftewel de verzameling van uitverkoren
mensen uit het Joodse volk en uit de volken. Dat het om mensen gaat blijkt wel. De stad wordt ‘de
bruid van Christus’ genoemd. Openbaring 21:9 Ook vormen de stamhouders van Israel de twaalf
poorten, terwijl de apostelen de twaalf fundamenten van het nieuwe Jeruzalem vormen. De stad
blijkt een kubus te zijn van twaalf duizend stadiën, volgens de geleerden een afstand – qua lengte,
breedte en hoogte – van 2400 km. in het vierkant. Openbaring 21:15,16 En hij die met mij sprak, had
een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als
een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op:
twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Een immens grote ruimte die
nodig is om alle verloste mensen te kunnen bevatten. Ook bij het derde visioen van Zacharia is de
stad Jeruzalem te groot om ommuurd te worden. Wie zich realiseert dat in ditzelfde visioen de
toestroom van de gelovigen uit de volken wordt genoemd, begrijpt dat heel goed. Zacharia 2:11
Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige
woning.Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een
volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u
gezonden heeft. Het is de Engel van de HEERE Die het woord voert. Wij hebben ontdekt dat Hij de
Mensenzoon is, waarmee later de Heere Jezus Christus Zich vereenzelvigen zal. Dankzij het
verlossingswerk van Christus is er behalve de volheid van het Joodse volk, ook de volheid van de
gelovigen uit de heiligen. Het gaat bij al deze personen om mensen, jong en oud met de
karakteristieken van alle volken. De indruk dat alle gelovigen zijn opgenomen in de drie-eenheid van
God en door Hem – die een verterend vuur is – beschermd worden, past bij de heiligheid en reinheid
en de onaantastbaarheid van de mensen die deel ontvangen aan het leven op de nieuwe aarde.
Gods nieuwe volk uit Joden en heidenen

Wees stil voor de HEERE.
Omdat Zacharia 2 uitloopt op Gods volk en Jeruzalem en de tempel (Sion) waar de HEERE weer wil
wonen, zal de verschijning van de HEERE een teken zijn van opperste vreugde bij Gods volk. Dan zal
de HEERE Zich in Zijn volle heerlijkheid aan ons vertonen. We komen in de Bijbel zo’n oproep ‘om stil
te zijn voor God’ vaker tegen. In Habakuk is het een moment van ontzag en verheerlijking voor God.
God wordt in Habakuk vergeleken met de afgoden die bij Hem in het niet vallen. Alle volken op de
hele aarde zullen tot erkenning komen dat de HEERE God is en niemand anders. Habakuk 2:20 Maar
de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde! In Sefanja lijken we
met de dag van het oordeel te maken te hebben als eenzelfde oproep klinkt om stil te worden voor
God. Sefanja 1:7 Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de
HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd. Maar in Zacharia lijkt het
oordeel over de volken achter de rug. God troont op de lofzangen van Zijn volk. Wanneer de HEERE
verschijnt wordt Hij omringd door de gelovigen uit Israël en de volken. Ontzagwekkend is Zijn grote
Naam. Zacharia 2:17 Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit
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Zijn heilige woning. God Zelf woont te midden van de uitverkorenen uit Israël en de volken. Nu al
voorvoelen we iets van de overweldigende blijdschap van dat moment als ontzag en liefde en
lofprijzing voor God zich met elkaar mengen.

Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

