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Zacharia 6
1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, vier wagens kwamen tevoorschijn tussen twee
bergen, en die bergen waren bergen van koper.
2 De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden,
3 de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden.
4 Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze wagens, mijn
Heere?
5 Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de vier winden van de hemel, die eropuit
trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.
6 Die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het noorden; de witte paarden
trekken uit, hen achterna, en de gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden.
7 En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan, want Hij had gezegd: Ga, ga het land
door. Toen gingen zij het land door.
8 Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden,
hebben Mijn geest doen rusten in het land van het noorden.
9 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
10 Neem van de ballingen, van Cheldaï, Tobia en Jedaja, gaven in ontvangst. En u moet op die dag
zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Zefanja, binnengaan, waar die mannen uit Babel
naartoe gekomen zijn.
11 Neem zilver en goud en maak kronen, en zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua, de zoon
van Jozadak,
12 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.
13 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.
14 En de kronen zullen voor Chelem, Tobia, Jedaja en Chen, de zoon van Zefanja, tot een gedachtenis
in de tempel van de HEERE zijn.
15 Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de HEERE. Dan zult u weten dat de HEERE
van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar
de stem van de HEERE, uw God.

Het achtste visioen.

Vier strijdwagens en paarden.

We zijn toe aan het laatste visioen. Het is weer iets met paarden. Een verschil met het eerste visioen
is dat we geen ruiters zien en dat deze paarden wagens hebben; strijdwagens, zegewagens. Die
wagens worden als eerste genoemd. Zacharia 6:1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, vier
wagens kwamen tevoorschijn tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. In het
eerste visioen hadden we met verkenners te maken, die er op uitgestuurd werden om te kijken of er
al iets van strijd en onrust op aarde te bespeuren viel. De klacht van de HEERE was toen, dat God het
oordeel nog niet had voltrokken en Jeruzalem er nog steeds als een ruïne bijlag. Zacharia 1:12
Ditmaal wordt het vonnis van God over de volken van het Noorden – lees Babylon – voltrokken. De
paarden met hun strijdwagens staan symbool voor oorlog en strijd en overwinning van Gods kant.
Het paard en de strijdwagen zijn de moderne tank in de oorlogen van die tijd. Het is Gods strijd. De
paarden komen dan ook bij God vandaan. Daarvan – van de uitgang van de hemel – spreken de
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koperen bergen. Dit wordt bevestigd door ons Bijbelgedeelte waar van de vier winden gezegd wordt
‘die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan’.
Zacharia 6:4 Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de vier winden van de hemel, die
eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan. De paarden
en strijdwagens voeren de strijd van God op aarde. Het zijn de wapens in Gods hand waarmee Hij de
volken verslaat die tegen Hem opstonden, in het bijzonder de volken in het Noorden. God beëindigt
de ballingschap van 70 jaar Babylon en schenkt aan Zijn volk de mogelijkheid van terugkeer naar
Jeruzalem en herbouw van de tempel.
De eerste wagen had rode paarden, de tweede zwarte paarden, de derde witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden.

De witte paarden gaan de zwarte achterna.
Gelukkig – voor ons – begrijpt Zacharia het visioen niet. Hij vraagt aan de Engel naar de betekenis.
Zacharia 6:4 Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze wagens,
mijn Heere? ‘De Engel die met hem sprak’ vergezelde Zacharia bij de meeste visioenen en voorzag
hem van commentaar. Volgens deze Engel staan de vier paarden en wagens voor de vier winden van
de hemel, de Noorder- en de Ooster-, de Zuider- en de Westerwind. Zacharia 6:5 Dat zijn de vier
winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde
hebben gestaan. Het komt wel wat vreemd over dat twee paarden in dezelfde richting – namelijk
naar het Noorden – optrekken, maar we moeten lezen wat er staat en niet wat we denken wat er zou
moeten staan. Zacharia 6:6 Die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het
noorden; de witte paarden trekken uit, hen achterna, en de gevlekte trekken uit naar het land van het
zuiden. Dus de zwarte paarden trekken uit naar het noorden en de witte trekken uit hen achterna.
Dit wordt bevestigd in vers 8 van ons hoofdstuk. Daar merken we dat er niet één paard, maar meer
dan één paard naar het Noorden afreist. Zacharia 6:8 Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij
die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden, hebben Mijn geest doen rusten in het land van
het noorden. Laat dit nu vaak het verrassende zijn van Gods Woord dat het onverwachte wendingen
kent. Vaak willen zulke lastige teksten een bepaald geheim prijsgeven. Onze insteek is dat je de
plooien in de grondtaal niet moet gladstrijken, maar moet zien als een uitdaging: ‘Wat wil de HEERE
hiermee zeggen?’ Het zwarte paard oefent Gods oordeel uit en brengt honger en dood. Het witte
paard brengt het goede nieuws van reinheid en overwinning en zegen. Niet alleen loopt Babel
keihard tegen Gods oordeel aan – als na 70 jaar hun bewind wordt beëindigd – maar voor het Joodse
volk gaat juist na die 70 jaar de belofte van terugkeer in vervulling. De HEERE beëindigt niet alleen
een ongewilde toestand van de machthebber, maar Hij schept ook een nieuwe hoopvolle situatie
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voor de Joodse ballingen in Babel. Zijn Geest woont in het land van het Noorden, tekent Zacharia 6:8
op uit het visioen.

Zacharia, de profeet.
De wagens met de zwarte en witte paarden naar het noorden.
De uitleg lijkt voor de hand liggend. Er is goed en slecht nieuws voor de Noorden. Het slechte nieuws
is het zwarte paard. Het zwarte paard staat voor de dood. Zij voeren het oordeel van God uit. Dit
oordeel wordt voltrokken als Medië/Perzië de heerschappij van het grote Babylon beëindigen. Dit
geschiedt nadat God het koningschap van Belsazar, de laatste koning van Babel te licht heeft
bevonden. Daniël 5:25-28,30 Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.
Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft
er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.
PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. (..) In diezelfde nacht
werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Tot zover het zwarte paard. Naar het zich laat
aanzien is de machtsovername door de Meden en de Perzen zonder veel bloedvergieten tot stand
gekomen. Er is in eerste instantie alleen sprake van de dood van koning Belsazar. Later is Babel –
toen het weer aanspraak maakte op hegemonie – verwoest.
We kunnen aan de positie van Daniël aflezen dat het machtsinstituut – dat gevormd was door koning
Nebukadrezar – ongeveer in tact bleef bij de overgang van de macht van Babel naar Medië/Perzië.
Daniël bleef namelijk ook in het Medisch/Perzische rijk op het hoogste regeringsniveau actief.
Vermoedelijk kwam de koning van Medië/Perzië ook uit deze bestuurslaag. In ieder geval kende
koning Kores de Joden en de God van de Joodse gemeenschap heel goed; sterker hij had er een
enorm respect voor. Koning Darius, de Meder wilde Daniël zelfs de hoogste rang in het
Medisch/Perzische rijk geven. Daniël 6:4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de
stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het
koninkrijk aan te stellen. Een van de eerste regeringsdaden van koning Kores, de Perzische vorst was
het volgende: Hij gaf aan de Joodse ballingen het recht op terugkeer. Hij had bovendien nog een
speciale opdracht voor hen in gedachten. Ze moesten de tempel in Jeruzalem herbouwen en de
dienst aan de God van Israël herstellen en bidden voor hem en zijn zonen. Ezra 1:1-4 In het eerste
jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië,
opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om
door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van
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Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij
is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie
er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar
Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God
Die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling
verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met
vee, naast de vrijwillige gave voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont. Dit is het goede nieuws
voor het Noorden, waar ook de Joodse ballingen verblijven. Het werk van het witte paard; de
overwinning voor het volk van God en de God van het volk Israël. Dit – de hulp van de Joodse
ballingen aan het thuisfront – is hetgeen wij ook per direct in het vervolg van Zacharia 6 kunnen
waarnemen als we lezen over ballingen die met geschenken komen voor de tempel. Zacharia 6:9,10
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Neem van de ballingen, van Cheldaï, Tobia en Jedaja, gaven
in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Zefanja,
binnengaan, waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn.
De Pers Kores, koning van Medië/Perzië.

Directe vervulling als beeld van latere vervulling.
Wat we vaker hebben gezien bij de visioenen die God aan Zacharia geeft, is een directe vervulling van
Gods beloften waarmee tegelijkertijd een beeld geschetst wordt voor de vervulling op langere
termijn. Uit het verband is duidelijk op te maken dat God Zich in eerste instantie richt tegen het
Noorden. God wil Babel straffen (zwarte paarden) en Zijn volk Israël bevrijden (witte paarden) in die
zin dat ze recht op terugkeer ontvangen en de tempel en de stad Jeruzalem mogen herbouwen. Deze
voorzegging wordt voor de ogen van Zacharia vervuld. Hij leeft namelijk precies in de tijd dat mensen
van Joodse afkomst uit de ballingschap terugkeren. Zacharia is NB zelf een Joodse balling die ‘naar
huis’ is gegaan. Tegelijkertijd is deze eerste vervulling een beeld van de toekomstige vervulling. Je
merkt dat vermoedelijk ook aan het visioen. De paarden staan te trappelen om over de hele aarde uit
te trekken en dat doen ze feitelijk ook. Kol ha’arets (Hebreeuws) = het hele land, de hele aarde. We
zien de Bijbelvertalingen in verlegenheid; soms vertaalt men met aarde, soms met land. Het is de
vraag wat men in die tijd onder de hele aarde verstond en of men zich enigszins bewust was van de
werkelijke afmetingen. ‘De hele aarde’ bestond voor het gevoel van Zacharia misschien wel uit de
volken van het Midden Oosten. Werd het Romeinse Rijk niet oikoumene = de bewoonde wereld
genoemd? Toch moet men de mensen in die tijd ook niet onderschatten. Men voer in 500 v Chr.
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bijvoorbeeld al naar Engeland via de Middellandse Zee. Er werd veel meer en veel verder gereisd dan
wij voor mogelijk houden. Zacharia 6:7 En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan,
want Hij had gezegd: Ga, ga het land door. Toen gingen zij het land door. Het lijkt een voorzegging in
de voorzegging. Dat kan goed kloppen. In de eindtijd komt namelijk ook eerst het oordeel over de
volken. We lezen ervan in het boek Openbaring 14-20. Vervolgens is er sprake van de redding van
Gods volk in Openbaring 21 en 22.
Babel staat symbool voor de opstand tegen God
Wanneer we de volken die door God geoordeeld worden aan het eind van de tijd onder één naam
zouden moeten samenvatten, doen we geen onrecht aan de Bijbel wanneer we Babylon zeggen.
Babylon is de noemer waaronder de HEERE alle kwaad onder de mensen samenbrengt. 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. Na het definitieve en eeuwige oordeel over de niet-gelovigen – gesymboliseerd
als de val van Babylon – komt de overwinning en de zegen voor de gelovigen uit Israël en de volken in
Openbaring 21:1-4 en 22 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en
de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige
stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor
haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun
God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Eerst komt
het zuur van het oordeel over Gods vijanden, daarna het zoet van de overwinning voor al Gods
vrienden.
Het einde van Babel

Het nieuwe Jeruzalem

Drie ballingen met goud en zilver voor de tempelbouw
Na het visioen van de paarden en wagens richt de HEERE Zich tot Zacharia. Vanuit Babel zijn drie
Joodse ballingen gekomen met rijke geschenken. In ieder geval zit er een aardige hoeveelheid goud
en zilver bij. Zacharia moet het goud en zilver van hen aannemen. De ballingen worden met naam en
toenaam genoemd, maar wij kennen hen niet. Zacharia 6:9,10 Het woord van de HEERE kwam tot
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mij: Neem van de ballingen, van Cheldaï, Tobia en Jedaja, gaven in ontvangst. En u moet op die dag
zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Zefanja, binnengaan, waar die mannen uit Babel
naartoe gekomen zijn. Het zijn ‘gewoon’ Joden die in Babel een bestaan hebben opgebouwd. Ze zijn
niet gekomen om zich in Juda en Jeruzalem te vestigen, maar ze dragen de HEERE en hun
volksgenoten een warm hart toe. Ze hebben bij vrienden en familie goud en zilver ingezameld voor
het goede doel: de herbouw van de tempel. Het is vermoedelijk zo dat de Joden in de ballingschap
een bestaan hebben opgebouwd. Het ging sommigen van hen naar den vleze. Om zo’n bedrijf dan
achter te laten en naar Jeruzalem terug te keren – waar alles in puin lag – had ook zo zijn nadelen. Ze
namen grote risico’s. Ze wisten wat ze hadden. Ze waren voorlopig niet van plan terug te gaan. Maar
ze hadden het hart wel op de goede plaats. Ze hadden wat over voor de goede zaak. Het past goed in
het beeld wat we tot nu toe hebben gekregen. Niet alleen had koning Kores van Perzië de Joden het
recht op terugkeer gegeven, maar ook de opdracht om de tempel te herbouwen. Hij had van zijn
volksgenoten gevraagd om de Joden geschenken mee te geven en zelf was koning Kores ook
behoorlijk scheutig. Ezra 1:1-4
Laten plaatsgenoten helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont.

De hogepriester wordt gekroond.
Zacharia moet van God het goud en zilver – dat de ballingen voor de tempel hebben ingezameld –
aannemen en er een kroon van laten maken. Op zich is dit een opmerkelijke actie waar de
betrokkenen misschien ook wel vragen bij stelden. Zij waren helemaal uit Babel gekomen met goud
en zilver voor de tempel en nu werd het bestemd voor een kroon. Ze moeten er van overtuigd zijn
geweest dat Zacharia een profeet van de HEERE was. Het feit dat die kroon voor de hogepriester
bedoeld was, komt ook wel dicht in de buurt van de bestemming die ze zelf voor ogen hadden.
Zacharia 6:11 Neem zilver en goud en maak kronen, en zet die op het hoofd van de hogepriester
Jozua, de zoon van Jozadak. In die zin was het ook wel weer bijzonder eervol. God in de hemel had
oog voor de inzameling ten gunste van de tempel. God gebruikte het om iets te laten zien dat voor
Gods volk van wezenlijk belang was. Dat is bijzonder eervol. Eer die later – als de gouden kroon in de
tempel wordt bewaard als dankbare herinnering – ook aan de drie mannen wordt betoond.
Misschien zult u zeggen: ‘Wat moet een hogepriester nu met een kroon?’ Als er iemand zou zijn –
voor wie je de kroning eerder zou verwachten – dan is het Zerubbabel. Die stamt af van koning
David. Hij is dan wel geen koning geworden, maar heeft het toch tot stadhouder gebracht. Het blijft
opmerkelijk dat Zacharia Jozua de hogepriester moest kronen. Normaal heeft de hogepriester
inderdaad geen kroon maar een tulband op. In Zacharia 3:5 had Zacharia NB zelf gevraagd ‘of de
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hogepriester niet ook een tulband op moest.’ Het verzoek werd gehonoreerd. Dit geeft wel aan dat
Zacharia zich ook zelf bewust geweest moet zijn, dat een hogepriester normaal geen kroon draagt.
Tot die tijd mocht een hogepriester niet verward worden met een koning en andersom. Je had drie
soorten gezalfden in Israël – de koning, de priester en de profeet – en die hadden elk hun eigen
terrein, waarop ze werkzaam waren. We herinneren ons misschien nog wel dat koning Uzzia een keer
offers wilde brengen, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. 2 Kronieken 26:10 Ieder zijn vak,
beter gezegd zijn roeping. Maar nu lijkt het er toch sterk op dat God de hogepriester een soort van
koninklijke waardigheid wil geven.
De hogepriester Jozua

de stadhouder Zerubbabel

De telg uit de omgehouwen stam van Isai.
Nadat Zacharia de hogepriester de kroon op had gezet, moest hij hem namens God ook een bepaalde
boodschap meegeven. Die boodschap gaat over ‘de telg oftewel de spruit uit de omgehouwen stam
van Isai’. U moet zich dit zo voorstellen dat God – tijdens de regering van de laatste koning uit het
huis van David – de (stam)boom van Davids huis letterlijk en figuurlijk heeft omgehouwen. Met een
grote klap viel de boom met de ballingschap tegen de grond in 586 v Chr. De koninklijke stam van de
Davidsdynastie brak af. Maar uit de omgehouwen stam zou op een goed moment een twijgje
opschieten. De oude stamboom van Davids huis zou opnieuw uitlopen en een koning voortbrengen.
Die spruit of telg komen we ook bij andere profeten – zoals Jesaja en Jeremia en dus ook bij Zacharia
– tegen.
De spruit uit de omgehouwen stam van David.
Jesaja 4:2
Jeremia 23:5

Jeremia 33:15
Zacharia 3:8

Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de
vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige
SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,
Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen
opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
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. 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.
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Zacharia 6:12

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.

Andere profetieën – zoals Micha 5:1-4 – voorzeggen dezelfde gebeurtenis door van een heerser en
Bethlehem, de geboortestad van David te spreken. Het gaat over een breed gedragen voorzegging
van God dat er in de toekomst iemand koning zou worden die afkomstig is uit de lijn van David. En
dat is dan niet zomaar een koning, maar de Messias, Die Gods volk zou verlossen en heil en
gerechtigheid zou brengen. Jesaja 11:1-5 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk
van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE
rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de
vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen
zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid
en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde
slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want
gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.

De priester en de koning werken heel goed samen.
Bij de profetie – die Zacharia aan de hogepriester doorgeeft – krijg je onwillekeurig de indruk dat
naast het koninklijke, het priesterlijke beslissend is. 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. Opnieuw hebben we te maken met een vervulling in de eigen tijd die
als voorafbeelding dient voor de toekomstige en definitieve vervulling. Het is namelijk bekend dat
niet alleen Jozua, maar ook Zerubbabel de tempel heeft gebouwd. Zij werkten daarin goed samen. Zij
werden daartoe opgeroepen door de profeten Haggai en Zacharia, maar hebben aan die oproep ook
gehoor gegeven. Direct na de terugkeer uit Babel – ongeveer in 539 v Chr. – had Zerubbabel al de
fundamenten gelegd van de tempel en was er provisorisch een altaar gebouwd. Maar het werk
kwam stil te liggen toen er protesten kwamen. Op aansturing van de HEERE pakten Jozua en
Zerubbabel na een kleine twintig jaar de draad weer op en vijf jaar later – ongeveer in 515 v Chr. –
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was de tempel gereed. Haggai 1:1,2 In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de
eerste dag van de maand, kwam het woord van de HEERE, door de dienst van de profeet Haggaï, tot
Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de
hogepriester: Zo spreekt de HEERE van de legermachten: Dit volk zegt: De tijd is nog niet gekomen, de
tijd om het huis van de HEERE te herbouwen. Het wordt bevestigd door Ezra 5:1,2 al komt daar nog
sterker naar voren dat de tempelbouw op het conto van Zerubbabel werd geschreven. Dit laat de
HEERE trouwens ook aan Jozua laat weten over de telg uit het huis van David. Hij is het die de tempel
van de HEERE zal bouwen. Ezra 5:1,2 De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo,
profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël
profeteerden zij tegen hen. Toen stonden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van
Jozadak, op en begonnen het huis van God, Die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods profeten, die
hen ondersteunden, waren bij hen. In Ezra 6 vernemen we dat de tempelbouw voltooid was. Ezra
6:14,15 En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van
Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het
bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de
koning van Perzië. En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde
regeringsjaar van koning Darius. Bij de visioenen die de profeet Zacharia ten deel vallen, wordt
duidelijk dat hogepriester Jozua en de stadhouder Zerubbabel een rol van betekenis spelen in Gods
plan voor de tempelbouw. Het zijn de twee olijfbomen die naast de zevenarmige kandelaar staan. Ze
worden ieder op hun eigen manier – Jozua als priester gereinigd van zonde en bekleed als
hogepriester in Zacharia 3 en Zerubbabel door God aangewezen als tempelbouwer – door God op
een voetstuk gezet. Het moet een vrij unieke situatie geweest zijn. Een nakomeling uit het huis van
David bouwt de tempel, terwijl de hogepriester Jozua de dienst aan God gestalte geeft. Die twee – de
hogepriester en de koning – werkten goed samen. Zerubbabel was dan wel geen koning maar met
een beetje goede wil kun je hem wel als spruit zien, want hij stamde af van koning David. Hij wordt
zelfs in de geslachtslijst van de Heere Jezus gezien. Mattheüs 1:12-16 Na de Babylonische
ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, Sealthiël verwekte Zerubbabel; Zerubbabel verwekte
Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor; Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte
Achim, Achim verwekte Eliud; Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte
Jakob; Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd
wordt. Die twee mannen – de priester en ‘de koning’ – staan symbool voor de priester-koning die in
de toekomst de tempel zal bouwen en op de troon van David zal plaatsnemen.
Zerubbabel en Jozua luisteren naar Haggai

De Heere Jezus. De priesterkoning
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De priester-koning Melchizedek
Hoewel de priester en de koning tot dusverre onderscheiden taken en verantwoordelijkheden
hebben in Israël, kennen wij de priester-koning reeds uit de Bijbel. Neem bijvoorbeeld de priesterkoning die Abraham ontmoet als hij terugkomt van de strijd om neef Lot te bevrijden. Genesis 14:1720 Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van
Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het tegenwoordige
Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God,
de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel
en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw
hand! En Abram gaf hem van alles een tiende deel. Het is heel bijzonder wat Abraham overkomt. Een
priester-koning die bij wijze van spreken ‘uit de hemel komt vallen’. Hiervoor zagen we hem niet en
hierna zullen we hem ook niet weer tegenkomen. Zijn naam Melchizedek betekent letterlijk ‘koning
van de gerechtigheid’, maar feitelijk wordt hij ‘koning van Salem’ genoemd en ‘priester van de
Allerhoogste God’. De tekenen waarmee Hij verschijnt zijn die van de priester – brood en wijn – de
symbolen waarvan de Heere Jezus op de avond voor Zijn lijden en sterven en bij de instelling van het
Heilig Avondmaal zou zeggen: ‘Dit is Mijn lichaam. Dit is Mijn bloed.’ We komen Hem dus wel weer
tegen deze Melchizedek maar dan in de persoon van onze Heere Jezus Christus.
Zerubbabel

Psalm 110
Het is de Hebreeënschrijver die oog heeft voor dit verband met de Heere Jezus en het verder
uitwerkt. Door de Hebreeënschrijver wordt van Jezus gezegd in Hebreeën 6:20 Daar is de Voorloper
voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester
geworden is tot in eeuwigheid. In het 8ste hoofdstuk werkt de Hebreeënschrijver verder uit dat de
eeuwige hogepriester niet uit de priesterlijke familie van Aaron kon voortkomen, maar uit de stam
Juda, om precies te zijn uit de koninklijke lijn van David. Feitelijk komt de schrijver trouwens niet uit
bij een menselijke lijn die uit het Oude Testament voortkomt, maar hij komt uit bij God. Deze
priester-koning komt bij God vandaan. Om dit duidelijk te maken haalt de Hebreeënschrijver Psalm
110 naar voren, een sterke tekst waarmee hij zijn betoog goed kan onderbouwen. In Psalm 110
spreekt de HEERE God tot een Persoon in de hemel en roept Hem tot priester-koning. Psalm 110:4
De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de
ordening van Melchizedek. U zult zich afvragen wie die Persoon in de hemel is waar de HEERE dit
tegen zegt. Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus Zelf ook deze tekst naar voren haalt in zijn gesprek
met de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Die beweren namelijk dat de Messias, de zoon van David is
– waarin ze overigens gelijk hebben – maar tegelijkertijd willen ze niets weten van de goddelijke
herkomst van diezelfde Messias. Jezus lijkt hen aan het denken te zetten met een vraag over Psalm
110. Marcus 12:35-37 En Jezus antwoordde en zei, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel: Hoe kunnen
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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. Wie dit vraagstuk echt
serieus neemt kan weinig anders dan erkennen dat de Messias niet alleen de zoon van David is – dwz
mens – maar tegelijkertijd ook God. Want Psalm 110 is van David. Hij zegt: De HEERE heeft tot mijn
Heere gesproken. Adonai = Heere is de titel waarmee iemand als koning David God de HEERE normaal
aanspreekt. De aanspreektitel Adonai staat soms ook wel direct naast de Godsnaam JaHWe. JaHWe
Adonai; Wij lezen dan het bekende HEERE Heere, zoals bijvoorbeeld in 2 Samuel 7, maar de titel
Adonai kan ook de godsnaam vervangen. Sterker, de Joodse gemeenschap heeft zoveel respect voor
de godsnaam JaHWe dat men bij het reciteren van de Tenach de Naam JaHWe steevast vervangt
door Adonai of HaSheem = de Naam. Opnieuw: De Joodse gemeenschap – die ontkent dat Jezus de
Zoon van God is – zou zijn eigen papieren nog eens goed na moeten lezen. Het is niet alleen iets van
het Nieuwe Testament. Het is Oudtestamentisch gedachtengoed dat de Messias Zelf ook God is.
Terug naar 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. God zegt
dus tegen Iemand – Die ook boven David staat – dat Hij plaats mag nemen aan Gods rechterhand.
Dwz God heeft het tegen een hemelse Persoon. De vraag is: ‘Hoe kan Die hemelse Persoon
tegelijkertijd de zoon van David zijn?’ ‘Goede vraag’, zouden wij zeggen. Ons punt ligt ergens anders
in diezelfde Psalm als God namelijk van Die persoon zegt ‘dat Hij priester is zoals Melchizedek dat
was’. Psalm 110:4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester
voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Dit is het Bijbelse bruggetje dat de
Hebreeënschrijver gebruikt om uit te komen bij de hemelse herkomst van de Nieuwtestamentische
hogepriester Jezus Christus. Jezus Christus = de priester koning Melchizedek, die van goddelijke
herkomst is.
Melchizedek, de priester-koning

De Gezalfde van de HEERE.
Nu moeten we nog een antwoord zien te vinden op de vraag waarom de HEERE de hogepriester
Jozua een kroon laat opzetten en niet bijvoorbeeld Zerubbabel de koningstelg uit het huis van David?
Moet de kroon niet op het hoofd van de koning, zo vragen wij ons af? Waarom laat God een priester
kronen, ook al is het bij wijze van een profetische handeling. Wat wil de HEERE hiermee zeggen? Dat
antwoord hoeven wij niet ver te zoeken. Het dient zich aan als we op de vervulling van deze
profetische handeling letten. Wanneer we het Nieuwe Testament zorgvuldig lezen kan het ons niet
ontgaan dat Jezus het koningschap ontvangt langs de weg van het priesterschap. Bij het
priesterschap moet je dan denken aan de tempel en het offer enz. Voordat we aan de
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beantwoording van die vraag toekomen, doen we er verstandig aan eerst het volgende van dichterbij
te bekijken. De Heere Jezus wordt door onze belijdenis onze eeuwige koning, onze enige hogepriester
en onze hoogste profeet genoemd. Jezus Christus is de gezalfde des HEEREN die de drie zalvingen –
de profeet, de hogepriester en de koning – als het ware in één persoon ontvangt. U weet dat dat de
gezalfden = Messiassen van het Oude Verbond waren. Dit hebben we bijvoorbeeld bij David kunnen
zien, toen hij tot koning gezalfd werd door Samuel. 1 Samuel 16:13 Toen nam Samuel de oliehoorn en
zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die
dag en voortaan. Ook hogepriester Aaron werd op vergelijkbare wijze gezalfd door Mozes, maar –
moeten we er eerlijk bijzeggen – het wordt lang niet altijd met zoveel woorden vermeld in de Bijbel.
De feitelijke zalving met zalfolie is blijkbaar niet de enige manier waarop God iemand maakt tot Zijn
gezalfde. Zo weten wij bijvoorbeeld ook niet van een zalving van Jozua tot hogepriester en van
Zerubbabel tot stadhouder in het boek Zacharia, maar ze worden wel als zodanig benoemd en
beschouwd door de HEERE in Zacharia 4:12-14 En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen
Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten
lopen? Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere.
Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. Ook de Heere
Jezus is niet letterlijk gezalfd met zalfolie.
De Heere Jezus is onze eeuwige koning, onze enige hogepriester en onze hoogste profeet.

Zalfolie.
De zalfolie is een zichtbaar teken van de gave van de Heilige Geest. Het is een mooi teken want zalf
werd in Israël overal voor gebruikt. 1. om licht te maken. 2. Om wonden te helen. 3. Om zieken te
genezen. 4. Ook werd olie gebruikt als onderdeel van warme maaltijden, maar waarschijnlijk ook 5.
om brood te bakken. Ook was olie 6. het basis bestanddeel van lekker geurende balsem. Op deze
manier symboliseert het brede spectrum van de werking van olie de grote rijkdom aan werkingen
van de Heilige Geest. De Heilige Geest schenkt licht en genezing. Hij voedt en maakt dat we de geur
van Christus verspreiden. De gezalfden van de HEERE werden met het teken van de zalfolie bevestigd
tot het ambt van koning, priester of profeet. Maar – zoals gezegd – Christus werd niet gezalfd met
olie. Dat is juist. Christus werd – zegt Petrus in zijn verantwoording over de doop aan Cornelius –
gezalfd met de Heilige Geest. Handelingen 10:37,38 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat
begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft
met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen
die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. Bij de doop van de Heere
Jezus daalt de Heilige Geest in de vorm van een duif op Hem neer. God zegt bij die gelegenheid: ‘U
bent Mijn Zoon, de geliefde.’
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Jezus Christus gedoopt met de Heilige Geest door Johannes en door God in de Jordaan.

Dat is het moment waarop onze Heere Jezus Christus door God wordt gezalfd tot profeet en
hogepriester en koning. Mattheus 3:16,17 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het
water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif
neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik
Mijn welbehagen heb!
Jezus als profeet en priester en koning.
profeet
Als Jezus vraagt aan de leerlingen – Wie de mensen zo al in gedachten hebben als ze aan Jezus
denken – dan vallen er vooral namen van profeten. Marcus 8:27,28 En onderweg stelde Hij Zijn
discipelen een vraag; Hij zei tegen hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En zij antwoordden:
Johannes de Doper; en anderen: Elia; en weer anderen: Een van de profeten. Het is wel voor de hand
liggend dat de mensen aan een profeet denken als ze Jezus zien. Hij is bekend van Zijn redevoeringen.
Denk maar aan de Bergrede bijvoorbeeld. Mattheus 5-8 Daar komt nog iets bij. Het was een andere
sensatie om naar Jezus te luisteren, dan naar de geestelijke leiders uit de Farizeeën of
Schriftgeleerden. Jezus sprak met gezag. Lucas 4:32 En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want
Zijn woord was met gezag. Ze liepen echt met de Heere Jezus weg. Het verhaal gaat dat mensen van
de tempelpolitie die er op uitgestuurd waren om Jezus op te pakken, zo in de ban van zijn woorden
raakten dat ze vergaten wat hun feitelijke opdracht was. Hij had een profetische zeggingskracht.
Priester
Maar Jezus was ook een priester. Dat merk je als Hij iemand de zonden vergeeft, bijvoorbeeld. Niet
alleen claimt Jezus op die manier dat Hij de Zoon van God is, maar ook komt de priesterlijke kant van
zijn zalving sterk naar voren bijvoorbeeld bij de verzoening van die man die door zijn vrienden via het
dak aan Jezus voeten wordt gelegd. Die man wordt door Jezus niet alleen op zijn voeten gezet maar
ontvangt bovendien een oplossing voor zijn feitelijke probleem, zijn zonden. Marcus 2:4-11 En omdat
zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de
plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de
verlamde lag, neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u
vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom
spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, Die
meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u
deze dingen in uw hart? 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.
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Koning
De koninklijke gestalte van de Heere komt sterk naar voren bij de genezingen. De blinde man bij de
ingang van Jericho roept niet voor niets de hulp van Jezus in als hij roept: ‘Jezus, Zoon van David, help
mij.’ De blinde man doet een beroep op de koninklijke kant van Jezus. Hoewel de omstanders er alles
aan doen om de man zijn mond te laten houden, heeft Jezus zijn roep om hulp gehoord. Het maakte
de koning in Jezus wakker. Marcus 10:46-52 En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en
een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te
bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus,
Zoon van David, ontferm U over mij! En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des
te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest.
Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. En hij wierp zijn
bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u
doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga
heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Het is
duidelijk dat de Heere alle drie de zalvingen in Zich verenigde: de hogepriester, de koning en de
profeet. Des te opmerkelijker is het dat de HEERE in wat Hij zegt tot Zacharia Zich beperkt tot het
priesterlijke en het koninklijke als Hij de komst van de priester-koning voorzegt. De priester-koning
geeft een soort van ineen-smelting te zien van de goede samenwerking tussen een hogepriester
Jozua en de stadhouder Zerubbabel. We zien de drieslag profeet, priester en koning terug bij Zacharia
die dit als profeet namens de HEERE aankondigt en Jozua die als hogepriester op dat moment de
tempeldienst van de HEER leidt en Zerubbabel die verantwoordelijk is voor de bouw van de tempel.
Laten we zeggen dat ditmaal in het boek Zacharia met de schijnwerper van Gods Woord vooral de
priesterlijke en koninklijke kant van de komende Messias belicht. De schijnwerper kan blijkbaar voor
hetzelfde geld de profetische kant sterker naar voren halen, bijvoorbeeld als de mensen – bij wat
Jezus zegt en doet – vooral aan een profeet moeten denken.
Priester en Koning.

Jezus de priester-koning
De Heere Jezus lijkt inderdaad wel wat op Zerubbabel. Een van de dingen die de Heere Jezus namelijk
met verve naar voren brengt, is dat Hij een nieuwe tempel gaat bouwen. De Joodse gemeenschap
reageert redelijk geschokt op deze uitspraken van de Heere. Ze hebben een onlangs gerestaureerde
tempel, waar ze nogal content mee zijn. Je kunt van de koning Herodes zeggen wat je wilt – en daar
valt veel van te zeggen – maar de tempel heeft hij wel heel mooi gerestaureerd. Als de Heere Jezus
het heeft over afbreken van de tempel dan schrikken ze zich een hoedje. Zegt Jezus vervolgens dat Hij
de tempel in drie dagen kan herbouwen, dan valt hun mond helemaal open. ‘Wat zegt u; drie dagen?
Over de tempel is een halve eeuw gebouwd en gaat u dit klaarspelen in drie dagen?’ Maar Jezus had
het niet over de tempel van steen en hout, maar over Zijn lichaam. Jezus is de hogepriester die – met
Zijn dood en opstanding – Zijn eigen leven opoffert om verzoening tot stand te brengen voor het volk
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van God en Gods inwoning realiseert in alle gelovigen. Johannes 2:19-22 Jezus antwoordde en zei
tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan:
Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij
sprak over de tempel van Zijn lichaam. Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn
discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus
gesproken had. Jezus is de tempel en de hogepriester en het offer. U heeft het vast al wel gezien:
Jezus bouwt de tempel door het offer. Jezus bouwt door het offer (Jozua de offeraar) de tempel
(Zerubbabel de tempelbouwer). Jezus is het, Die het koningschap ontvangt langs de weg van het
priesterschap.
De tempel van Herodes.

Jezus, het Lam van God.

Jezus is de tempel
Johannes begint er zijn Evangelie bijna mee. Het moet zich afgespeeld hebben in het begin van Jezus’
optreden. Het was naar aanleiding van de tempelreiniging. Jezus claimde dat de tempel het huis van
Zijn Vader was en dat de voorhof – die voor de heidenen bestemd was – niet als marktplaats gebruikt
moest worden. De tempel moest een huis van gebed zijn. Om die reden joeg Jezus de kooplui van het
plein. Dat riep wel vragen op. Die vragen vormden de aanleiding voor de uitspraken van de Heere
over de tempel. Het botste behoorlijk tussen de Heere Jezus en de Joodse leiders. De vraag was: ‘Wie
is de tempel?’ Is dat Jezus of dat mooie gebouw dat oorspronkelijk bedoeld is als huis voor de God
van Israël? Het is kiezen of delen. Als het delen wordt, staat het vonnis van God vast. Wanneer de
Joodse gemeenschap de Heere Jezus niet aanneemt als Messias maar laat doden, zal de tempel
worden verwoest. Er blijft geen steen meer op de andere. In het jaar 70 n Chr. – 40 jaar na de dood
van Jezus – wordt dit vonnis voltrokken door de Romeinen. Marcus 13:1,2 En toen Hij uit de tempel
ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen! En
Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten
worden die niet afgebroken zal worden.
Het is evident dat de Heere Zich hier vereenzelvigt met de tempel. Hij is de hogepriester en het offer.
Zeg maar gerust: ‘De Heere Jezus is de tempel.’ Iets wat je overigens ook op de nieuwe aarde zult
zien. Daar is – in zekere zin – geen tempel, want Jezus is met de hemelse Vader de tempel.
Openbaring 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en
het Lam. Wie zich bewust is van het feit dat de Heere in de hemel gezien wordt als het Lam dat staat
als geslacht, weet dat je hiermee het hart van Jezus’ dienst aan God en de wereld raakt. Namelijk in
zijn offer dat met Zijn dood en opstanding de grond van het heil vormt waardoor de gelovigen leven
in een herstelde relatie met God en met elkaar. Ook al is het een vraag of God op de nieuwe aarde
wel of niet in de tempel in Jeruzalem woont, de offerdienst van Christus draagt de toegang van ieder
gelovig mens tot God.
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De gouden kandelaar uit de tempel van Jeruzalem

Christus aan het kruis

De koning offert zich op.
Op zich zou bovenstaande voldoende moeten zijn om ons ervan te overtuigen dat de Heere door Zijn
priesterschap onze koning is geworden. Ten overvloede zullen we ook nog een paar uitspraken van
Jezus vermelden waaruit naar voren komt dat Hij Zijn koningschap langs de weg van het offer
ontvangt. Te denken valt aan de discussie tussen de leerlingen nadat Johannes en Jakobus – de
neven van Jezus – de directe plaatsen naast Jezus in Zijn Koninkrijk voor zich opeisen. Marcus 10:4145 Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van
de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal
het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u
de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Hier
valt de term losser/losprijs. ‘Een losser’ is iemand zoals Boaz, een familielid die zich ontfermt over
zijn familie die in de problemen gekomen is. Boaz trouwt met Ruth. Hij zorgt voor de mensen die aan
lager wal geraakt zijn. Wat Jezus doet als Ver-Losser gaat nog een stap verder. Hij geeft Zijn leven als
losprijs om zijn in de problemen geraakte broers en zussen te redden. Hier wordt de koning knecht.
Jesaja 53:12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn
ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen
gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Het duurde even voordat de Heere Jezus de
leerlingen ervan overtuigd had dat dit – de weg van het lijden – de weg was die God in het Oude
Testament had aangewezen om de wereld te verlossen. Lucas 24:44-49 En Hij zei tegen hen: Dit zijn
de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij
geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun
verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de
Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken
bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze
dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem,
totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Laten we eerlijk zijn; wie hield er serieus
rekening mee dat de man aan het kruis de Verlosser en Heere van de wereld was? Wie had ooit
gedacht dat het bordje – boven het hoofd van de lijdende Jezus aan het kruis – in vier woorden de
kern van de boodschap vertelde. Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. INRI lezen we met de
beginletter van ieder woord. (= Iesous Nazarenus Rex Ioudaioi) Johannes 19:19-22 En Pilatus schreef
ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING
VAN DE JODEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd
werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De
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overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat
Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik
geschreven. Jezus is de priester-koning. Aan de ene kant heeft de priester koninklijke trekken, zoals
ook Jozua die een kroon op kreeg. Aan de andere kant heeft de koning priesterlijke trekken, zoals
Zerubbabel de telg uit de stam van David, die de tempel herbouwde. Jezus was de koning die de
tempel bouwde met de tempel van zijn eigen lichaam en dienst. Hij is de tempel en de hogepriester
en het offer. Laten we het nogmaals horen met de woorden van Zacharia 6:11-13 Neem zilver en
goud en maak kronen, en zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak, 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. De priester en de koning vormen een
eenheid in de persoon van Jezus.

De priesterkoning Melchizedek zegent Abram.
De kroon op hun werk.
Het is mooi dat de kroon een dankbare herinnering bewaart aan die drie mannen uit de Joodse
ballingschap. Zij kwamen met gouden en zilveren voorwerpen uit de ballingschap als bijdrage aan de
tempelbouw. Zacharia 6:14 En de kronen zullen voor Chelem, Tobia, Jedaja en Chen, de zoon van
Zefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de HEERE zijn. De medewerking aan de tempelbouw
vanuit de diaspora wordt gebruikt als voorzegging voor de toekomstige situatie. De tempel die door
Jezus gebouwd wordt heeft namelijk een speciaal fundament en wordt opgebouwd met bijzondere
stenen. Het is een geestelijk gebouw, maar dat wil niet zeggen dat het zwakker is dan een gebouw
dat opgetrokken is met grote stenen. Het is niet zwakker maar juist sterker. De stenen tempel en de
offerdienst was door God zelf ingesteld als voorafschaduwing van Degene die eens zou komen. Jezus
Christus Hij is de werkelijkheid zelf. Hoe zou Paulus dit zeggen? Hebreeën 8:1,2 De hoofdzaak nu van
de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de
rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de
ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Maar het gaat om de Persoon en dat
is onze Heere Jezus Christus die door het offer van Zijn leven voor zondaren voor eens en altijd
verzoening heeft bereid. Met andere woorden: Het fundament van de tempel wordt gevormd door
het verlossingswerk van onze Heere Jezus Christus. Hij is de drager van Gods kerk. 1 Korintiërs
3:10,11 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het

18
fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop
bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Het
geloof in Hem – de gestorven en opgestane Heere – brengt de gelovigen niet alleen in een verzoende
relatie met God waardoor wij bij God mogen wonen, maar dat geldt ook andersom: De Heere komt
door de Heilige Geest wonen in het leven van ieder gelovig mens. Sterker, gelovige mensen zijn zelf
tempels van de Heilige Geest van God. 1 Korintiërs 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is
van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Ook
de apostel Petrus werkt met begrippen uit dezelfde metafoor, als hij ons als gelovigen oproept ons
‘als levende stenen te laten gebruiken voor de bouw van Gods tempel.’ 1 Petrus 2:4,5 en kom naar
Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren
en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Het is
deze medewerking aan de bouw van de tempel die in de toekomst – van Zacharia uitgezien – dankzij
onze Heere Jezus Christus door alle christenen van alle talen en volken wereldwijd in praktijk wordt
gebracht. Zacharia 6:15 Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de HEERE. Ook de
latere bevestiging van deze woorden wijzen op de persoon van Zacharia als profeet, maar
tegelijkertijd van de Heere Jezus Christus, Die bij deze openbaring aan Zacharia betrokken is. Zacharia
6:15 Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De persoon van
Jozua en Zerubbabel zijn – vanwege dit Woord van de HEERE – een directe bevestiging voor de
profetische dienst van Zacharia. Maar de toekomstige vervulling van deze profetie – in de Persoon
van Jezus Christus Die de tempel bouwde door Zijn sterven en opstanding en de tempel vormt met
alle gelovigen – is een bijzondere onderstreping van het feit dat Hij het is Die God bedoelde. Zacharia
6:15 Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de HEERE, uw God.
Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.

Gehoorzaamheid staat voorop.
De HEERE sluit af met deze woorden. Zacharia 6:15 Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren
naar de stem van de HEERE, uw God. Hiermee maakt God Zijn heilsplan niet afhankelijk van de
gehoorzaamheid van de mensen. In dat geval zou het er niet goed voor ons uitzien. Wel maakt de
HEERE met deze afsluitende zin duidelijk dat gehoorzaamheid part of the deal is. Niet alleen geloof,
maar ook gehoorzaamheid is vereist, al behoren beiden tot de beloften van het Evangelie, Die God in
ons leven wil leggen door de verzoening door het bloed en de vernieuwing door de Geest van
Christus. Je zou kunnen zeggen dat dit de heilzame correctie van Jakobus is op de Paulus’ brieven.
Jakobus zegt: ‘Alles goed en wel als je maar wel doet wat God zegt.’ Paulus zou zeggen: ‘Jakobus, als
je mijn brieven goed leest, zou je zien dat de gehoorzaamheid onderdeel uitmaakt van het geloof.
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Het is geen prestatie van onze kant, maar iets wat God door de Heilige Geest in ons leven uitwerkt.’
Daar moet het inderdaad wel van komen. Dat is wel degelijk onze verantwoordelijkheid. Met andere
woorden: ‘Je kunt alles in het Nieuwe Testament brengen onder de noemer van het geloof maar dat
had net zo goed gekund onder de noemer van de gehoorzaamheid. Geloof zonder gehoorzaamheid is
als een verpleegkundige zonder hygiëne; heel riskant. Gehoorzaamheid zonder geloof is als hygiëne
zonder een verpleegkundige; daar heb je niet veel aan. Waarom het dan toch uiteindelijk
samengevat wordt onder de noemer van het geloof? Omdat het geloof alles van God verwacht en de
gehoorzaamheid daarbij inbegrepen is.

