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Joods-Christelijke Toekomstverwachting vanuit Zacharia. Het hele verhaal
Deel 1
Zacharia 1-6
Zacharia.
Zacharia is een van de drie profeten van na de ballingschap. De andere twee zijn Haggai en Maleachi.
Het zal wel geen toeval zijn dat deze drie profeten de laatste drie boeken vormen van het Oude
Testament. Zacharia vormt het langste boek van de twaalf kleine profeten met 14 hoofdstukken en
211 verzen. Voor ons is Zacharia belangwekkend vanwege de sterke relatie met het Nieuwe
Testament. Wie de profetieën van Zacharia bestudeert komt details uit het leven van Jezus Christus
tegen die dus 500 jaar vóór hun vervulling zijn opgetekend. Het kan bijna niet anders of wie Zacharia
leest moet onder de indruk raken van onze God Die de toekomst in Zijn handen houdt en Zijn
beloftes tot op de punt en de komma laat uitkomen. Zacharia 9-14 wordt – volgens de geleerden –
van alle Oudtestamentische boeken het meest geciteerd in de lijdensgeschiedenis van onze Heere
Jezus Christus. Daar komt nog iets bij. We lezen in Zacharia ook profetieën die nog op vervulling
wachten zoals de wederkomst van onze Heere Jezus Christus aan het eind van de tijd en de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde. Het zijn trouwens niet alleen de Evangeliën waarin Zacharia wordt
aangehaald. Meer dan welk ander boek moet Zacharia de schrijver van het boek Openbaring
beïnvloed hebben. Misschien kunnen we beter zeggen dat de woorden – die uit hun pen vloeiden –
van God kwamen. De HEERE inspireerde de schrijvers van het Oude en het Nieuwe Testament. Alle
reden dus om ons ervoor in te zetten om met hulp van Gods Geest studie van het boek Zacharia te
maken om het beter te begrijpen.

De profeet Zacharia.
De profeet.
We weten vrij precies in welke tijd Zacharia optrad. Het was in de tijd van de Perzische koning Darius.
Zacharia 1:1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot
Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Het moet 520 v Chr. geweest zijn dat
we voor het eerst van hem horen. Men houdt het erop dat de profeet Zacharia uit een priesterlijke
familie komt. Zacharia en Iddo die in lijst van namen in Nehemia 12 genoemd worden, moeten wel
dezelfde personen zijn als hun naamgenoten in Zacharia 1:1. Het gaat in deze lijst om priesters en
Levieten van de mogelijkheid, die koning Kores hen bood om terug te gaan naar Israel, gebruik
hebben gemaakt. Nehemia 12:12,16 In de dagen van Jojakim waren de volgende priesters
familiehoofden: van Seraja was dat Meraja; (..) van Iddo, Zacharia; van Ginnethon, Mesullam; enz. De
geleerden gaan er vanuit dat de combinatie van Iddo met Zacharia uniek is en dus van toepassing is
op onze Zacharia. Als dit waar is, is Zacharia niet alleen priester, maar was hij ook het hoofd van zijn
familie. Het is vast niet toevallig dat de priesterlijke dienst een belangrijk element vormt in de
profetieën van Zacharia. De hogepriester Jozua/Jesua van die tijd speelt in een van de visioenen een
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belangrijke rol. Hij krijgt mooie nieuwe priesterkleding en wordt door God van schuld gezuiverd.
Zacharia vindt dat ze hem ook een nieuwe tulband moeten opdoen. Dat verzoek wordt ook
ingewilligd. Het is een persoonlijk detail waarmee bevestigd wordt dat Zacharia van priesterlijke
huize is. Zacharia 3:5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten
zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij
stond. De herbouw van de tempel blijft ook niet onbesproken. De herbouw lijkt vooral het werk van
Zerubbabel. Dat is trouwens iemand uit de koninklijke familie van David. Hij krijgt de opdracht om de
tempel af te bouwen. Zacharia 4:8,9 Het woord van de HEERE kwam tot mij: De handen van
Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat
de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. In 515 v Chr. moet de tweede tempel
voltooid zijn. Daar hebben ze dus zo’n 5 jaar over gebouwd. Terwijl wij in het achterhoofd houden
dat Zacharia een Leviet is en uit een priesterlijke familie komt, is hij voor ons toch vooral de profeet.
Dit zou ook uit de zegswijze kunnen volgen die de Hebreeuwse grondtekst laat zien. Zacharia 1:1 In
de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de
zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet.
De profeet Zacharia.

De hogepriester Jozua.

Zerubbabel, de stadhouder.

Het boek Zacharia is van veel betekenis voor de eschatologie.
Naast het boek Daniël, Ezechiël en Jesaja trekt de HEERE ook in Zacharia de lijnen door naar een
redelijk nabije, maar ook naar de verre toekomst. Talrijk zijn in het boek Zacharia de verwijzingen
naar de komst en het optreden van de Heere Jezus Christus. De Heere wordt in Zacharia tot
tweemaal toe de Spruit (Zacharia 3:8; 6:12) genoemd, een betiteling die Hem ook in Jesaja en
Jeremia toekomt. Palmpasen, de dag waarop Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, maar ook de
dertig zilverstukken die Judas ter hand worden gesteld en de uitdrukking ‘aanschouwen wie zij
hebben doorstoken’, komen regelrecht uit Zacharia. De eschatologie van Zacharia is met die van
Ezechiël te vergelijken omdat Christus er nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. Dat is ook in die zin
gunstig omdat de eerste vervulling van de profetieën door Christus de verwachting van de
uiteindelijke volledige vervulling versterkt. Want dit mag duidelijk zijn, er is niet alleen oog voor de
tijd waarin de Heere Jezus optrad, leed en stierf en opstond, maar ook de eindtijd en de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde zijn in beeld. De kerk heeft onderscheid leren maken tussen ‘het reeds en
het nog niet’. Uit de OTische eschatologie is niet direct op te maken dat er zo’n grote tijdsspanne
tussen de eerste en de tweede vervulling zou zitten. In de Bijbelse eschatologie wordt alles wel
achter elkaar gezet – in de zin van ‘wat eerst komt en wat later’ – maar het idee dat er ergens een
onderbreking zou zijn van nu al 2000 jaar kan moeilijk worden voorzien. Ook voor de Joodse
gemeenschap die Christus niet aanvaardde is dit mogelijk een lastig punt. Met de komst van Christus
zijn een aantal stappen gemaakt door God op de weg van de verlossing van Zijn volk en van de
wereld, maar de uiteindelijk vervulling staat nog uit. Het Nieuwe Testament realiseert zich dat
trouwens wel. Zo is er in de eschatologie van de Heere Jezus het besef ‘dat eerst alle volken bereikt
moeten zijn met het Evangelie’, voordat de geschiedenis uitloopt op het einde. Markus 13:10 En het
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Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Na de terugkeer van Christus zal God alle
dingen voltooien. Tijdens de Hemelvaart van de Heere Jezus worden de discipelen erbij bepaald dat
Hij op vergelijkbare wijze zal terugkeren op de wolken van de hemel. Handelingen 1:9-11 En nadat Hij
dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En
toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen
stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Sommige van de uitdrukkingen in Zacharia – zoals ‘de twee
gezalfden’ en ‘zien wie zij doorstoken hebben’ – worden in zekere zin tweemaal vervuld, namelijk op
het moment dat de Heere Jezus op aarde is maar ook na Zijn wederkomst.
De Hemelvaart van Jezus en de wederkomst van de Heere.

Kores staat bijzonder sympathiek tegenover de terugkeer van de Joden en de tempelbouw.
We horen voor het eerst van de profeet Zacharia in 520 v Chr. Hij werkt samen met de profeet
Haggai. Het is Ezra, de Schriftgeleerde die het werk en de inzet van deze twee profeten voor de
herbouw van de tempel in zijn boek opneemt. Wie de jaartallen en de gebeurtenissen overziet zal
zich verbazen. Wat is het geval? In 539 v Chr. ontvangen de Joden in ballingschap toestemming van
de Perzische koning Kores om terug te keren naar Jeruzalem. Op dat moment is de 70 jaar van de
ballingschap van Babel om. God had via Jeremia namelijk te kennen gegeven dat de ballingschap 70
jaar zou duren. Daniël refereert daaraan bij zijn gebed om de terugkeer. Daniël 9:2 Koning Kores stelt
zich op als een vriend van de Joden. Niet alleen geeft hij hen toestemming terug te keren naar het
land van herkomst, maar hij wil ook dat ze de tempel van hun God herbouwen. Uit Ezra blijkt zelfs
dat hij een plan voor de herbouw van de tempel – inclusief de maten en de bouwmaterialen – heeft
meegegeven. Ezra 6:3,4 In het eerste jaar van koning Kores gaf koning Kores een bevel: Het huis van
God in Jeruzalem, laat dat huis weer opgebouwd worden op de plaats waar men offers brengt. De
fundamenten ervan moeten gelijk blijven, zijn hoogte zestig el en zijn breedte zestig el, met drie rijen
gehouwen stenen en een rij van nieuw hout. De onkosten zullen uit het huis van de koning betaald
worden. Ook geeft Kores de Joden de kostbare spullen mee die koning Nebukadnezar uit de tempel
in Jeruzalem had geroofd en ondergebracht in de tempel van de god van Babel. Ezra 1:7 Ook liet
koning Kores de voorwerpen van het huis van de HEERE halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had
gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Ten overvloede dringt hij er ook nog eens bij zijn
volksgenoten op aan om de terugkerende Joden goud en zilver mee te geven op hun reis: alles ten
dienste van en de meerdere eer en glorie van de God van Israel, met wie Kores zich op een
bijzondere manier verbonden voelt. Ezra 1:2-4 Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken
van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft
opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar
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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.
De wederopbouw van de tempel en Jeruzalem ging met horten en stoten en kostte veel tijd.
Dankzij Ezra hebben we een redelijk goed beeld van wat zich afgespeeld heeft in het Jeruzalem van
na de ballingschap. Op zich was er een vlot begin. Met de ballingen kwam ook Jozua, de hogepriester
en Zerubbabel, de stadhouder naar Jeruzalem. Zerubbabel kwam uit de familie van David, maar werd
geen koning. Toch had hij politiek gezien wel de touwtjes in handen, terwijl Jozua de hogepriester
werd van wat ‘het begin van de tempel-herbouw’ genoemd moet worden. Wat wil het geval? Al
gauw na de terugkeer werd er een altaar opgericht op het plein voor de te bouwen tempel in
Jeruzalem. Met het altaar voor God werd ook de fundering van de tempel op de oorspronkelijke plek
gelegd. We realiseren ons dat het altaar een buitengewoon wezenlijk element is in de offerdienst aan
God. Van de aartsvaders is bekend dat zij overal waar zij verbleven een altaar bouwden. Genesis 12:7
Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde
hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was. Al was het qua tempel nog behelpen –
alleen de fundering lag er nog maar – behalve het morgen- en avondoffer werd vermoedelijk de hele
offerceremonie gevolgd. Ook vierde men de jaarfeesten zoals de Pascha en de Loofhutten en Grote
Verzoendag. Uit het boek Ezra kunnen we opmaken dat er niet lang na de dood van koning Kores
bezwaren tegen de tempel-herbouw het Perzische hof bereikten. De volken die indertijd door Assur
naar het Noorden van Israel verbannen waren, droegen er via hun leiders zorg voor dat de
tempelbouw werd stil gelegd. De landvoogd van ‘het gebied onder de Eufraat’ had inderdaad bij
Jozua en Zerubbabel te kennen gegeven dat zij moeite hadden met de wederopbouw van Jeruzalem
en zich afvroegen of dit wel met instemming van hogerhand gebeurde. Men legde de herbouw stil in
afwachting van het onderzoek wat plaats zou vinden in de archieven van Babel. Omdat de
tempelbouw stil lag en men ook niet aan de herbouw van de stad mocht werken, gebruikten de
Joden de tijd om hun eigen huizen en boerderijen weer op te bouwen. Kwam het de teruggekeerde
ballingen goed uit dat de bouw was stilgelegd of was het inderdaad overmacht? Feit is dat God het
Zijn volk kwalijk neemt dat de tempelbouw een kleine twintig jaar stil komt te liggen.
De herbouw van de tempel werd stilgelegd.

Kores 539, Darius 520 en Arthasasta 458 v Chr. staan achter de wederopbouw van stad en tempel.
Aangemoedigd door de profeten Zacharia en Haggai begint de wederopbouw van de tempel opnieuw
in 520 v Chr. Ezra 5:1,2 De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden
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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. Wanneer de vertegenwoordiger
van de provincie, een zekere Tattenai opnieuw bezwaar komt maken, gaat de tempelbouw in
Jeruzalem gewoon door tot men uitsluitsel heeft gekregen. Tattenai maakte hiertegen bezwaar bij de
Perzische vorst van dat moment. Ezra 4:12 Laat het de koning bekend zijn dat de Joden die van u zijn
weggetrokken, bij ons in Jeruzalem zijn gekomen en die opstandige en slechte stad weer aan het
opbouwen zijn. Zij voltooien de muren en herstellen de fundamenten. Van Darius, de Perzische vorst
die op dat moment aan de macht is ondervindt de Joodse gemeenschap veel sympathie. Zeker
wanneer hij papieren weet op te duikelen in een archief in een van de steden in Babel waarin zwart
op wit het positieve besluit van de Perzische vorst Kores ten aanzien van de terugkeer van de Joden
en de herbouw van Jeruzalem en de tempel te lezen is. Enigszins vooruitlopend op zijn eigen tijd
noemt Ezra hier de naam van de Perzische koning die in zijn tijd aan de macht is, koning Arthasasta.
Met het document dat Koning Darius uit de archieven opduikelt is namelijk ook toestemming
gegeven voor de herbouw van de stad met haar muren en poorten, iets wat voor Ezra en Nehemia
bijzonder relevant is. We kijken er – met deze wetenschap – dan ook niet van op dat koning
Arthasasta Ezra geen strobreed in de weg legt; integendeel hij steunt hem op allerlei manieren. Dit
speelt echter pas in 458 v Chr. Het is 520 v Chr. wanneer Koning Darius de politieke leiders van
beneden de Eufraat op het hart bindt de bouw van de tempel niet te vertragen, maar juist alles te
doen wat nodig is om het nieuwe huis van God in volle glorie te laten verrijzen. Ezra 6:8-10 Ook
wordt door mij bevel gegeven wat u moet doen voor de oudsten van deze Joden, om dit huis van God
te herbouwen. Uit het bezit van de koning, uit de belasting aan de overzijde van de Eufraat, moeten
de onkosten aan deze mannen zorgvuldig en zonder ophouden vergoed worden. En wat nodig is:
jonge runderen, rammen en lammeren voor de brandoffers voor de God van de hemel, en tarwe, zout,
wijn en olie volgens aanwijzing van de priesters in Jeruzalem; het moet hun dagelijks gegeven
worden, zodat er nergens gebrek aan is. Zo kunnen ze aangenaam reukwerk offeren aan de God van
de hemel, en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. De leiders van de noordelijke
provincies werken mee in de wetenschap dat anders – wanneer ze het niet doen – hun eigen huis
zou worden afgebroken. In 515 v Chr. is de tempel in Jeruzalem opnieuw ingewijd. Hoewel er geen
bijzondere openbaringen over bekend zijn, kunnen we gevoeglijk aannemen dat de HEERE volgens
Zijn belofte opnieuw intrek genomen heeft in Zijn huis.
De tweede tempel.

Ezra zorgde voor de wetgeving en bevolkingsregisters en Nehemia voor het herstel van de muren.
Hogepriester Jozua en de stadhouder Zerubbabel hebben veel pioniersarbeid verricht. Hoewel het
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heel wat voeten in de aarde had, was er tegen het einde van de vijfde eeuw dus opnieuw een tempel
en een tempeldienst in Jeruzalem. Een aantal inwoners had ook het eigen huis herbouwd. Toch zou
het nog vijftig tot tachtig jaar duren voordat de muren en poorten van Jeruzalem e.d. zouden worden
hersteld. Het is goed dat er ook iemand zoals Ezra is geweest. Hij is zoals gezegd een Schriftgeleerde.
Ook hij is van priesterlijke huize. Hij is in dienst van de Perzische koning Arthasasta. We leven op dat
moment in 458 v Chr. dat is NB een kleine eeuw na de terugkeer van de Joden uit de ballingschap van
Babel. Ezra had een hoge positie aan het Perzische hof en had de sympathie van koning Arthasasta.
Toen hij vroeg om naar zijn volk af te reizen en de situatie persoonlijk in ogenschouw te nemen, werd
hem direct toestemming verleend. Ook gaf de koning allerlei geschenken aan goud en zilver mee aan
de delegatie die niet lang daarna naar Jeruzalem afreisde. Ezra ging met een geestelijk doel namelijk
te kijken of en hoe de wetten van Mozes – waar hij veel inzicht in had – fungeerden onder het volk.
Tegelijkertijd kreeg hij van de koning de opdracht het Joodse volk van geschikte rechters en een
juridisch systeem te voorzien voor de wetgeving van Mozes en die van de overheid. Ezra 7:25 En u,
Ezra, overeenkomstig de wijsheid van uw God, die u gegeven is, stel rechters en gerechtsdienaren
aan, die over het hele volk aan de overzijde van de Eufraat recht moeten spreken, over allen die de
wetten van uw God kennen. En aan wie ze niet kent, moet u ze bekendmaken. Ook wordt uit de vrij
precieze registers van namen van ballingen die teruggekomen waren in 539 v Chr. (Ezra 2) en de
ballingen die met Ezra meekwamen in 458 v Chr. (Ezra 8) duidelijk dat Ezra zich er voor ingezet heeft
om het volk een ambtelijk apparaat te geven inclusief bevolkingsregisters. En dan de herbouw van de
muren van Jeruzalem: Dit gebeurde onder de bezielende leiding van Nehemia, de schenker aan het
hof van Arthasasta. Het kwam hem ter ore toen zijn broer op bezoek was in Perzië. Die vertelde hem
dat Jeruzalem er nog steeds bijlag als een ruïne. Nehemia 1:3 Zij zeiden tegen mij: De
overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote
ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur
verbrand. Nehemia kreeg van de koning toestemming om orde op zaken te stellen in zijn vaderstad.
Nehemia nam zelf de leiding. Hij liet ieder die enigszins vaardig was met cement en stenen de spatel
hanteren. Wanneer we het goed zien werkten de mensen aan het stuk muur dicht bij hun eigen huis.
Dat maakte het besef van relevantie en belang ook groter. Ook Nehemia maakte een inventaris van
de namen van de mensen die de herstelwerkzaamheden ter hand namen. Nehemia 3 Tegen het
herstel van de muren en de poorten kwam natuurlijk verzet van de Samaritanen, die het gebied dat
de noordelijke stammen hadden verlaten toegewezen hadden gekregen van Assur. Men probeerde
de inspanningen aan de bouw van Jeruzalem’s muren te frustreren, maar de Joodse bouwvakkers
waren onverzettelijk. Met in de ene hand de spatel en de andere een zwaard werd dag en nacht
doorgewerkt aan het herstel van de muren en de poorten.
Het Joodse volk is terug in het land van hun God, maar zijn ze ook terug bij de God van hun land?

De acht nachtgezichten van Zacharia.
Het optreden van Zacharia kennen we uit het boek Ezra. Hij is met Haggai degene geweest die de
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herbouw van de tempel – die jaren stil gelegen had – weer nieuw leven heeft ingeblazen. Maar
gelukkig hebben we via zijn eigen boek ook zicht op de profetieën van Zacharia. Zacharia ontvangt
vermoedelijk in één nacht acht visioenen. We lezen ze achtereenvolgens van Zacharia 1 t/m 6. Het
opmerkelijke van deze visioenen is dat ze handelen over de directe geschiedenis, namelijk die de
Joodse ballingen – terug in Juda/Israel – aan den lijve ondervinden vanaf 539 v Chr. Tussen de regels
door worden eschatologische uitspraken gedaan over een verder weg liggende periode. God werkt
vaker op die manier. Ook in het boek Jesaja is de periode na de terugkeer uit de ballingschap op zich
beeld van het voorlopige herstel dat God geeft, maar tegelijkertijd ook drager van eschatologische
uitspraken bijvoorbeeld over de lijdende Knecht van de HEERE door Wie God definitief herstel geeft
van de verhouding van God met Zijn volk en andersom. Zo voorvoelen we ook in Zacharia 1 t/m 6 een
voorlopig herstel als drager van de definitieve gunstige verhoudingen. Tijdens de uitleg van de acht
visioenen zullen we ook de eschatologische uitspraken waarvan de draagwijdte groter is aan bod
doen komen. Het begint allemaal met een woord vooraf.
Het woord vooraf.
Zacharia 1
Zacharia windt er geen doekjes om. Er zijn zeker Joden uit de ballingschap teruggekeerd, maar het is
nou niet zo dat je werkelijk een verandering van hun hart en manier van leven merkt. Natuurlijk, die
mensen hebben er wel wat voor over, maar het moet echt anders dan vóór de ballingschap. Zacharia
tikt zijn Joodse volksgenoten gevoelig op hun vingers vanwege het gedrag van hun voorouders. Hij
doet dat namens God. Zacharia 1:4 Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt
hebben: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw
slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE. De HEERE
vraagt hen op de man af ‘of Hij Zich ook aan Zijn Woord gehouden heeft ‘JA of NEE?’’ God bedoelt
niet alleen ‘dat Hij hun voorouders bedreigde met de ballingschap als ze zich niet bekeerden’, maar
dat Hij hen ook werkelijk de ballingschap in gestuurd had, toen ze niet luisterden. ‘Zoiets wil je toch
niet meer meemaken’, lijkt God te zeggen. De Joden staan open voor wat Zacharia en de HEERE
zeggen. Ze komen zelfs met een schuldbelijdenis. Zacharia 1:6 Zij zeiden: Zoals de HEERE van de
legermachten Zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden,
zo heeft Hij met ons gedaan. Goed, de boodschap is luid en duidelijk overgekomen: ‘Leef volgens
Gods geboden!’
Ze zetten – bij wijze van spreken – hun handtekening onder de schuldbelijdenis.

Het eerste visioen: de Man op het rode paard.
Zacharia 1
Zacharia ziet ’s nachts een Man op een rood paard. Er zijn nog meer ruiters op rode, bruine en witte
paarden. Zij zijn het land doorgetrokken en doen verslag van hun bevindingen. Zo vertelt Hij ‘dat God
de ruiters uitgezonden had om het land door te gaan.’ De ruiters vertellen meteen wat hun ervaring
is. Zacharia 1:11 Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. De boodschap is
teleurstellend. Het gaat om de tempelbouw. Die ligt op dat moment sinds 539 v Chr. al jaren stil en
daar lijkt niet veel beweging in te komen. Het ligt zeker bij de mensen maar toch en in eerste
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instantie bij God. De vraag aan God kan niet uitblijven. Zacharia 1:12 Hoelang is het nog dat U Zich
niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent
geweest? God zegt dat Hij is opgehouden door de heidenvolken – bedoeld zijn waarschijnlijk die van
de beneden Eufraat – en zegt toe dat Hij Zijn huis gaat bouwen in Jeruzalem. Zacharia 1:17 Predik
verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede,
de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dit is overigens geweldig nieuws. Het is
een historische bevestiging dat God niet alleen opnieuw kiest voor Jeruzalem, maar ook te midden
van Zijn volk Israel gaat wonen.
De Man (de Engel van de HEERE) is de Heere Jezus Christus.
Wanneer we Zacharia 1 en 2 lezen, zien wij twee engelen. 1. ‘De Engel die met mij sprak’ en 2. ‘De
Engel van de HEERE’. De laatste is 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 in die zin dat
God tot hem spreekt. 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. ‘De engel’ wordt in het Hebreeuws normaal ‘ha-maleach’
genoemd. Wanneer er echter sprake is van de Engel van de HEERE lezen we telkens in de
grondtekst Maleach JAHWE, dus zonder het lidwoord ha. 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. De andere Engel is 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 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’ in
Zacharia 1 want beiden worden Maleach JAHWE genoemd. Ook in het boek Daniël en in Ezechiël is
sprake van de Man. Daniël 10:5/12:6,7 en Ezechiël 40:3ev. Nader onderzoek wijst uit dat dit de
Mensenzoon is, waarmee de Heere Jezus Zich later zal vereenzelvigen. De Man is de Heere Jezus
Christus. Hij is niet alleen betrokken – zoals ook in Daniël en Ezechiël – bij de uitvoering van Gods
plannen, maar ook bij de directe openbaring.
De Mensenzoon tussen de kandelaren.
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God blijft bij Zijn keus om opnieuw in Jeruzalem te midden van Zijn volk te wonen.
God heeft de stad Jeruzalem opnieuw uitgekozen om te wonen te midden van Zijn volk. Zijn keuze
voor een bepaalde plaats had de HEERE reeds in het boek Deuteronomium aangegeven.
Deuteronomium 12:5 Maar naar de plaats die de HEERE, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om
Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Gaandeweg de
geschiedenis wordt duidelijk welke plaats dit is. Het werd Jeruzalem. 2 Kronieken 3:1 Toen begon
Salomo het huis van de HEERE te bouwen, in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de HEERE aan zijn
vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan, de
Jebusiet. God blijft bij die keus ook na de ballingschap. Zacharia 1:17 De HEERE zal Sion nog troosten
en Jeruzalem nog verkiezen. Dat is bijzonder. Jeruzalem is de eeuwige stad van God. De stad mag dan
in 586 v Chr. verwoest zijn met tempel en paleis, na verloop van tijd zal God er opnieuw wonen. Deze
toezegging wordt niet expliciet in het Nieuwe Testament herhaald, maar is wel de grote
veronderstelling van de Bijbelse Toekomstverwachting. Zo voorzegt de Heere Jezus de verwoesting
van Jeruzalem in het jaar 70 na Chr. Markus 13:1,2 Tegelijk ziet de Heere de geschiedenis zijn climax
opnieuw vinden in het Jeruzalem van de toekomst. Markus 13:14 Na 2000 jaar is Jeruzalem sinds
1967 AD als de eeuwige hoofdstad – inclusief het tempelplein en de tempelberg – weer in handen
van Israel. Lukas voorziet een herstel van Jeruzalem op het moment dat de volheid van de volken is
binnengegaan. Lukas 21:24 En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van
de heidenen vervuld zullen zijn. Ook de apostel Paulus verkeert in de veronderstelling dat de eindtijd
zich zal afspelen in en rondom Jeruzalem waar ook hij weer een tempel veronderstelt. 2
Thessalonicenzen 2:3,4 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij
eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij
als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Het getuigenis van Jezus en
Paulus komt overeen met dat van de Heere in het boek Openbaring waar ook de tempel weer
opgebouwd en de offerdienst gaande is. Openbaring 11:1,2 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. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die
niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig
maanden lang. Het zal niemand verbazen dat op de nieuwe aarde het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt,
als de plaats waar God te midden van Zijn volk gaat wonen. Openbaring 21:2,3 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.
Het visioen raakt het heden en de toekomst.
Bij de visioenen die de profeet Zacharia ten deel vallen gebeurt mogelijk iets opmerkelijks. Aan de
ene kant raakt het de directe toekomst van Israël. Het volk ontvangt van de nieuwe koning van
Medië/Perzie, Kores toestemming om terug te keren naar eigen land en de stad Jeruzalem en de
tempel te herbouwen. Het raakt hen heel direct in hun volksbestaan. Zacharia 1:11 En zij
antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land
doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. De vertaler kiest voor de vertaling ‘land’, terwijl
er in het Hebreeuws Arets = land of aarde staat. De vertaling met ‘land’ is passend. Er is
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teleurstelling, omdat het Joodse volk afwachtend en passief lijkt, wat de tempelbouw aangaat.
Begrijpelijk, want van hogerhand werd men gedwarsboomd. De bouw was stilgelegd door de
volken. God was daar niet blij mee. Hij beloofde maatregelen nemen. De toekomstverwachting is
in eerste instantie niet gericht op de verre, maar de nabije toekomst. Toch ontkomen we niet aan
de indruk dat met dit herstel van de verhoudingen met Zijn volk en Gods wonen onder Zijn volk,
een signaal voor de verre toekomst wordt afgegeven. Wat wil het geval? De vertaling met het
woord ‘aarde’ (in tegenstelling tot ‘land’) is legitiem, zeker als we lezen ‘heel de aarde’. De
achterliggende gedachte kan zijn dat de ruiters ‘de hele aarde’ overtrekken om het volk – de Joden
in de verstrooiing – bijeen te verzamelen. Het visioen lijkt de actuele situatie te beschrijven en
tegelijk te overstijgen. De overeenkomst met vandaag is groot. Het Joodse volk is sinds 1948 AD
terug in het land van herkomst. Vanuit alle uithoeken van de aarde keren Joden terug naar hun
land. Ook heeft men Jeruzalem weer in bezit gekregen. Alleen is de herbouw van de tempel nog
niet mogelijk vanwege de Islamitische volken die hun heiligdom op het tempelplein hebben
geplaatst. Mogelijk kunnen we uit de toezegging van de HEERE aan Zacharia ook voor onze tijd en
het Joodse volk hoopvolle conclusies trekken. De boodschap is ook vandaag dat God de tempel zal
herbouwen en opnieuw in hun midden zal wonen. De volken die Zijn volk in het nauw brengen, zal
Hij straffen. God is met barmhartigheid bewogen over Zijn volk Israël.
Jeruzalem en de tempel en de hele aarde.

Het tweede visioen: De vier hoorns en de vier smeden.
Zacharia 1
Toen Zacharia opnieuw zijn ogen opsloeg zag hij vier horens. Hij vroeg naar de betekenis ervan. De
hoorn is het aanvalswapen van de stier. Het staat symbool voor wereldmacht en strijd. Zie Daniël 8
en de ram met de twee hoorns (Medië/Perzië) en de geitenbok (Griekenland) met de ene hoorn. De
Engel legde namens God uit dat het ‘de hoorns zijn die Juda, Israel en Jeruzalem verstrooid hebben.’
De eerste hoorn is op dat moment verslagen. De wereldmacht Babel is gebroken. De terugkeer van
de Joden uit de ballingschap van Babel is een eerste bevestiging van deze toezegging van hogerhand.
Langzaam maar zeker zien de Joden de contouren van de bevrijding wanneer Jeruzalem compleet
met de tempel van de HEERE wordt herbouwd. De dienst van de HEERE wordt ingesteld vanaf 539 v
Chr. maar krijgt een diepere glans wanneer ook de tempel in 515 v Chr. is afgebouwd. God doet naar
Zijn belofte intrede in Zijn huis. Wanneer onder leiding van Ezra het juridische netwerk en het
bevolkingsregister en onder leiding van Nehemia 60 – 80 jaar later de tempelmuur weer is hersteld
wordt iets van de oude glorie zichtbaar. Het visioen van God krijgt nog een vervolg wanneer Zacharia
oog krijgt voor vier smeden. Smeden zijn in die tijd de mensen van ‘de oorlogsindustrie’. Zij maken de
zwaarden en de pijlpunten en de grote ijzeren ballen die via een werpinstallatie van buiten de stad
over de muur wordt geslingerd. De vier smeden staan voor de overwinning op de vier hoorns. God
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laat merken dat die vier smeden staan voor de overwinning op de vier volken die het Juda moeilijk
gemaakt hebben. Het is niet goed mogelijk om aan andere volken te denken dan de vier koninkrijken
die we in het boek Daniël leren kennen. Daniël 2:36-40 Dit is de droom. (..) U bent dat gouden hoofd.
Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het
derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn
als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt
en verplettert dit koninkrijk alles. Feitelijk gaat het volgens deze informatie over Babel, Medie/Perzië,
het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Met de vier Rijken wordt de tijd van Zacharia vooruit gesneld.
Verderop in Zacharia worden ook gebeurtenissen – die verwacht worden tijdens het Griekse rijk –
beschreven. Zacharia 9:13 als Ik Mij Juda zal hebben gespannen, en Ik Efraïm op de boog zal hebben
gelegd, en Ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet tegen uw zonen, Griekenland, en Ik u gemaakt zal
hebben als het zwaard van een held. God voorziet dat ook het Romeinse Rijk zich in negatieve zin zal
onderscheiden en Jeruzalem kwaad zal doen. In 70 AD zal de Romein Titus Jeruzalem innemen en
verwoesten. In die zin is de overwinning van Perzië op Babel en het clemente beleid van terugkeer en
wederopbouw onder Kores tekenend voor de dingen die God vooruit ziet.
De terugkeer uit de diaspora vanuit alle hoeken van de aarde.

Het derde visioen: De jonge man met het meetsnoer.
Zacharia 2
Zacharia ziet een man met een meetsnoer in zijn hand. Het meetsnoer speelt een niet onbelangrijke
rol bij de visioenen die een indruk geven van het toekomstige Jeruzalem en de tempel. Ook in
Ezechiël 40 treffen we een Man met een meetsnoer aan. Deze meet de nieuwe tempel wel degelijk.
Hij wordt niet teruggeroepen. We gaan er dan ook vanuit dat de nieuwe tempel van Ezechiël
werkelijk op de nieuwe aarde zal staan. De (jonge)man in Zacharia denkt de muren van het nieuwe
Jeruzalem op te gaan meten qua lengte en breedte, maar De Maleach JAHWE steekt daar een stokje
voor. Jeruzalem van de toekomst krijgt helemaal geen muur ‘vanwege de veelheid aan mensen en
dieren in haar midden.’ Die muur is trouwens ook niet nodig, want God zal in de toekomst een muur
van vuur om de stad heen zijn. God woont in het midden van Jeruzalem. Zo op het eerste gezicht
wordt hier meer verteld over het Nieuwe Jeruzalem, dan over het gerestaureerde Jeruzalem van na
539 v Chr. Die kreeg namelijk wel een muur, gebouwd o.l.v. Nehemia.
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Het oude en het Nieuwe Jeruzalem.

Joden van de vier windstreken van de hemel.
Ook de plaats waar de terugkerende Joden vandaan komen, vraagt om duiding. Aan de ene kant
krijgen we – als sprake is van de vierwindstreken van de hemel – het gevoel dat het gaat om de
wereldwijde diaspora van Joden. Zacharia 2:6 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. Babel
voerde een tijd lang de heerschappij over wat wij ‘het Midden Oosten’ noemen. Het Midden Oosten
lag aan alle zijden van het toenmalige Israel. Tegelijkertijd zijn er – wanneer er sprake is van ‘het land
van het noorden’ – concrete aanwijzingen dat de ballingen van Babel bedoeld worden. Zacharia 2:7
O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel! Opnieuw merken we dat de HEERE
direct via de Engel van de HEERE tot Zacharias spreekt. God heeft de Maleach JHWH gezonden. Deze
beweegt Zijn hand over Babel. Zacharia 2:9 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.
Het gevolg is dat de dienaren van dat land – de mensen uit Medië en Perzië – zich tegen Babel keren.
Babel had mensen uit alle onderworpen volken gerekruteerd voor zijn legers, maar ook plaats laten
nemen in de bestuurslaag van het Babylonische rijk. De leiders van Medië/Perzië nemen op een
gegeven moment de macht over in Babel. Het is uit de geschiedenis bekend dat het in eerste
instantie een machtsovername was zonder bloedvergieten. Voor de Joden betekent deze
machtswisseling perspectief om naar huis terug te keren. Zacharia 2:8 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. God zou graag zien dat de Joden Babel
verlaten. Hij verbindt er de belofte aan dat Hij weer in hun midden komt wonen, in Sion.

Wie Israel aanraakt, raakt Gods oogappel aan.
God zal de heidenvolken opnemen in Zijn volk.
Op het moment dat we denken aan de situatie van na 539 v Chr. komt God met een verwachting die
de situatie naar de verre toekomst tilt. Niet alleen zullen de Joden tegen het eind van de tijd uit alle
windstreken terugkomen naar Israel, maar ook zal de HEERE veel heidenvolken opnemen in Zijn volk.
Zacharia 2:11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot
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een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Het gaat hier niet om het bestraffen van de
heidenvolken; integendeel, hier beluisteren we de toezegging dat God niet alleen uit het volk Israel,
maar uit alle volken mensen zal redden en maken tot ‘Zijn volk’. Hier wordt een tipje van de sluier
opgelicht waardoor onze gedachten zich richten op de komst van Christus. In het volgende hoofdstuk
wordt er met beloofde komst van de Spruit voorgesorteerd op Christus’ komst. Met de komst van de
Heere Jezus is er ook voor de volken uitzicht op redding uit verlorenheid en schuld gekomen.

De afwijzing van de Messias door het Joodse volk en het lijden en sterven
van de Heere Jezus in Zacharia verondersteld.
Opmerkelijk is dat het lijden en sterven van de Heere in Zacharia wordt verondersteld. Met de
woorden ‘zij zullen Mij aanschouwen Die zij doorstoken hebben’(Zacharia 12) en de 30
zilverstukken (Zacharia 11) wordt het lijden van Christus voorzegd. De gelovigen uit het Joodse volk
zullen later veel verdriet hebben van aanvankelijke de afwijzing van Jezus Christus. Zacharia 12:10
Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en
van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over
Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen,
zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Mensen die de Heere hebben aanvaard als hun
Verlosser en Heere gaan steeds meer beseffen wat er gebeurd is tussen God en de mensen. Het
wordt gezegd direct na het overlijden van de Heere. Johannes 19:37 En verder zegt een ander
Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben. Het feit dat Christus Jezus Zich
geslachtofferd heeft om de wereld te redden, is overigens niet alleen voor mensen met een
Joodse achtergrond, maar voor alle volken aanleiding voor verootmoediging en rouw. Openbaring
1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En
alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. De dertig zilverstukken
verwijzen naar Judas en het loon dat hij ontving voor het verraad van de tijd en de plaats waar
men Jezus zou kunnen oppakken. Mattheüs 26:14,15 Toen ging een van de twaalf, die Judas
Iskariot heette, naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u overlever? En
zij kenden hem dertig zilverstukken toe.
De snee in Jezus’ zijde

De dertig zilverlingen van een berouwvolle Judas.

Niet alleen wordt het lijden van Christus in Zacharia voorspeld, maar ook de afwijzende houding
van het Joodse volk tegenover de van God gezonden Messias, Die komt om Gods volk te redden.
We merken dat bij Zacharia, maar ook de Evangeliën blijken op voorhand te rekenen met brede
afwijzing van de Messias. Johannes 1:10,11 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan
en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen. Ook de Heere Jezus was Zich bewust van de dingen die komen gingen, gezien zijn
drie aankondigingen van het lijden en sterven en – vergeet niet – de opstanding. Markus 8:31 En
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Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door
de oudsten en overpriesters en Schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.

Volgens het Nieuwe Testament is de afwijzing door het Joodse volk – van Christus en het Evangelie
– de aanleiding voor God om Zich tot de heidenvolken te richten met het Evangelie. De afwijzing
van de Messias maakt Joden en heidenen gelijk in die zin dat ze allen onder de noemer van
‘goddeloos’ en ‘zondig’ vallen. Door de verzoening van de zonden is de Heere Jezus de Heiland van
de wereld geworden en schenkt Hij gerechtigheid en vrede aan ieder die gelooft of iemand nu uit
Israel komt of uit de volken. Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling
dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen
om hen tot jaloersheid te verwekken. Voor iemand als Paulus was de afwijzing van Jezus door de
Joodse gemeenschap het signaal om met het Evangelie naar de volken te gaan. Handelingen
13:46,47 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst
tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard
oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot
een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

ISRAEL DE VOLKEN ISRAEL
De Heere heeft er op gewezen dat de brede afwijzing door het Joodse volk consequenties heeft.
De Heere Jezus heeft er op gewezen dat de brede afwijzing door het Joodse volk consequenties
heeft. Hij kondigt de verwoesting van Jeruzalem aan, wat in het jaar 70 AD onder de Romein Titus
is gebeurd. Lukas 19:41-44 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei:
Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het
verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u
zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen
u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de
andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.
Daarna breekt voor het Joodse volk de diaspora aan waardoor ze wereldwijd verspreid raken. De
wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. God richt zich met het Evangelie op de volken. De
periode van de volken is derhalve verondersteld in de profetieën van Zacharia. De Heere Jezus
merkt op dat eerst alle volken met het evangelie moeten zijn bereikt, voordat God terugkeert tot
Israel. Markus 13:10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.
De verwoesting van Jeruzalem 70 n Chr.

De stichting van de Staat Israel 1948 AD.
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Daarna wordt opnieuw een periode voor het Joodse volk verwacht. In Romeinen 11 opent Paulus
al de deur voor het herstel van de verhoudingen tussen God en het Joodse volk. Op een gegeven
moment zal de tijd van de volken voorbij zijn en keert God terug tot Zijn oude volk Israel.
Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet
wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid
van de heidenen is binnengegaan. Deze wetenschap wordt door de Heere Jezus (Markus 13:14) en
ook de apostel Johannes (Openbaring 7:1-8) en Lukas (Lukas 21:24) gedeeld. Niet alleen belooft
God terug te keren tot Zijn volk Israel, maar ook zal Hij op dat moment de gedeeltelijke verharding
die over hun harten ligt, wegnemen. De laatste tijd zal zich kenmerken door een optimale
openheid voor het Evangelie, althans in potentie. De mensen met een Joodse achtergrond moeten
wel echt persoonlijk de Heere Jezus aannemen als hun Verlosser en Heere en volgens Gods
geboden leven, willen ze Gods Koninkrijk binnengaan. Die laatste periode van de geschiedenis is
ingegaan in 1948 AD.

Kortom:
1. De afwijzing van de Heere Jezus door het Joodse volk is verondersteld in Zacharia.
2. Met die afwijzing staat ook de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. en de diaspora
vast.
3. Ook is hier de aanleiding voor God gegeven om Zich – althans voor een tijd – van Israel af
te wenden en naar de volken toe te keren met het Evangelie.
4. De tempelverwoesting in 70 AD en de diaspora en de toestemming om naar het eigen land
terug te keren in 1948 AD en de herbouw van stad en tempel is mede verondersteld in
Zacharia.
5. De tijd van tempelverwoesting in 586 v Chr. naar tempelherstel in 515 v Chr. weerspiegelt
zich in de tempelverwoesting van 70 AD en een begin van herstel van het Joodse volk in
eigen land vanaf 1948 AD.
6. Om bovenstaande feiten kan de HEERE in Zacharia ook een tipje van de sluier oplichten
over het laatste deel van de geschiedenis, de eindtijd en de overgang naar de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde.
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Christus Jezus rijdend op een ezel is de koning.

Christus Jezus is de komende koning.
Christus Jezus is de komende koning – waar Zacharia 9:9,10 naar verwijst – die rijdend op een ezel
niet alleen Jeruzalem binnenrijdt, maar ook op een visuele manier met het ezeltje vrede verkondigd
voor Israel en de volken. De Heere bedoelt dat Hij buiten strijd en oorlog om, nl. door gerechtigheid
te brengen via Zijn onschuldig lijden en sterven, vrede zal brengen. De engel voegt er nog iets aan
toe. Zacharia 2:11 Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. Het
is de Heere Jezus, Die betrokken is bij de openbaring over de toekomst, Die Zelf die openbaring zal
vervullen. Op dat moment zal ieder gelovig mens inzien dat Hij het is Die naar Zacharia gezonden is.
Toch blijft – ondanks het feit dat de HEERE even de sluier van 2000 jaar christelijke kerk uit de volken
oplicht – de profetie zich in Zacharia richten tot het uitverkoren deel van het natuurlijke volk Israel.
Wel is reeds gezegd dat God de – gelovigen uit de – volken zal opnemen in Zijn volk. Zacharia 2:12 De
HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
De verkiezing van Jeruzalem geldt dus niet alleen de situatie van na 539 v Chr. maar ook die van onze
tijd en die van de nieuwe aarde. Ook bij de profeet Ezechiël tekent God een toekomstige situatie
wanneer Hij op de nieuwe aarde opnieuw te midden van Zijn volk Israel in de tempel wonen zal.
Ezechiël 48 De tempel bevindt zich vanaf dat moment voor eeuwig te midden van de twaalf stammen
die ten noorden en ten zuiden van het Heilige Gebied in het Israel van de nieuwe aarde elk hun
plaats krijgen toegewezen in het voormalige gebied van Israel. Ezechiël vormt een bevestiging van
deze profetie van Zacharia en andersom. God zal echter niet alleen te midden van Zijn oude volk
Israel wonen, maar ook in het midden van de volken van deze wereld als alle uitverkorenen in het
land van hun oorspronkelijke volken zullen wonen en Israel in zijn eigen land. Als zodanig presenteert
de HEERE Zich als Hij het heeft over ‘alle vlees’. Zacharia 2:13 Wees stil voor het aangezicht van de
HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.
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De twaalf edelstenen vertegenwoordigen de twaalf stammen en de twaalf apostelen van het Lam.

Het vierde Visioen: Jozua de hogepriester.
Zacharia 3
De Joden die terugkeerden uit de ballingschap hadden twee leiders; een geestelijk leider Jozua, de
hogepriester en een politiek leider, Zerubbabel de stadhouder. Beiden spelen een positieve rol in de
visioenen van God aan Zacharia. Jozua wordt door de HEERE gerehabiliteerd in het priesterschap. In
het visioen merken we dat de Maleach JHWH geconfronteerd wordt met zijn tegenstander, de satan.
De satan wijst met een afwijzende blik naar Jozua. De boodschap is duidelijk: ‘U wilt toch geen
gebruik maken van een hogepriester zoals Jozua?’ Het is waar, de kleding van de hogepriester –
normaal een uiterlijk blijk van innerlijke reinheid – ziet er niet uit. Ten overstaan van de satan maakt
de Maleach JHWH duidelijk dat Hij de ongerechtigheid van de hogepriester heeft weggenomen, iets
wat zichtbaar mag worden in de reine kleding waarin hij gekleed wordt. Zacharia 3:4 Toen nam Hij
het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei
Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.
Ook krijgt de hogepriester een nieuwe tulband op. Het is een opmerkelijk detail 1. omdat Zacharia
hier om vraagt en 2. omdat met de tulband het Joodse volk voor Gods Aangezicht verschijnt. De
teruggekeerde Joden zijn begrepen in de reiniging van hun hogepriester. Met deze nieuwe wijding
ontvangt de hogepriester een beloftevolle opdracht van God. God stelt Jozua als hogepriester aan
over Zijn huis, de tempel in Jeruzalem. Niet zonder voorwaarden natuurlijk, maar wel bijzonder
eervol. Zacharia 3:7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw
taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken,
en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan. Voor iedereen is vanaf dit moment duidelijk dat de
HEERE Zich achter het hogepriesterschap van Jozua heeft gesteld. Volgens Ezra lieten beide
prominenten – Zerubbabel en Jesua (Jozua) – zich door de profeten Haggai en Zacharia motiveren
om aan de slag te gaan met de tempelbouw. 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.
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Haggai spreekt met Zerubbabel en Jozua over de tempelbouw.
De priester-koning Jozua.
Zoals de hele terugkeer uit de ballingschap en de wederopbouw van stad en tempel een teken is van
de toekomstige heil, vormt ook de persoon van de hogepriester de afbeelding van de toekomstige
hogepriester, de Heere Jezus Christus. Direct na de inwijding van Jozua komt de HEERE God met de
toezegging van de Spruit. Zacharia 3:8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u
zitten – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. De
Spruit – als aanduiding van de komende Messias – wordt door God ook via de profeet Jesaja 4:2 en
Jeremia 23:5 gegeven. Het kan niet toevallig zijn dat de Spruit ook in Jesaja een meer
hogepriesterlijke persoon is die van zonden reinigt. Jesaja 4:2,3 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. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem
overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. In
Jeremia is de Spruit een meer koninklijke persoon is, die de overwinning brengt. Jeremia 23:5 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. Het is de
priester-koning Melchizedek door Wie de HEERE reeds vroeg in de geschiedenis van Israel Zijn
bedoeling heeft gemarkeerd. Genesis 14:18-24 In Psalm 110 en de Hebreeënbrief wordt de priesterkoning uitgetekend en bevestigd. 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. Hebreeën 7. Het valt
niet te ontkennen dat het koningschap van God langs de weg van het priesterschap – het offer –
geopend zal worden. De Heere Jezus treft met één woord de combinatie koning en priester in het
hart. Markus 10:45 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. Deze priesterkoning zal vrede brengen door
gerechtigheid. Dan kan iedere burger van Zijn Koninkrijk zitten onder zijn vijgenboom en wijnstok.
De sluitsteen van de tempel wijst op haar voltooiing.
Het vierde en vijfde visioen horen samen. Jozua zal de hogepriester zijn en Zerubbabel is degene die
de tempel bouwt. Uiteindelijk is het Zerubbabel die met de sluitsteen komt. Zacharia 4:7 Hij zal de
sluitsteen aandragen onder luid geroep: Genade, genade zij hem! Beiden hebben een visioen over de
sluitsteen van de tempel, met de zeven ogen. De sluitsteen is de laatste steen waarmee de
tempelbouw wordt afgesloten. De sluitsteen spreekt dus van de voltooiing van de tempel. Er zijn
zeven ogen op de sluitsteen. Het zijn ‘de zeven ogen van de HEERE die over de hele aarde trekken.’
Zacharia 4:10 Vanuit Jeruzalem is God Zich bewust van alles wat Zich op aarde afspeelt. De HEERE zet
Zijn persoonlijke handtekening op de sluitsteen. Dan volgt een wonderlijke verwijzing naar de wijze
waarop de HEERE door de priester-koning de Heere Jezus Christus de ongerechtigheid bij wijze van
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spreken in één dag wegneemt. Zacharia 3:9 Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag
wegnemen. Het is de dag van Christus’ verzoenend lijden en sterven aan het kruis van Golgotha.
Wanneer we moeten kiezen tussen Goede Vrijdag en eerste Paasdag zal de keuze wellicht op de
laatste vallen omdat toen – met de opstanding van onze Heere Jezus Christus uit de doden – de
kroon op het verlossingswerk is gezet. 1 Korintiërs 15:12-20.
Sterven en opstanding van de Heere Jezus Christus.

Het vijfde visioen: De gouden kandelaar en de twee olijfbomen.
Zacharia 4.
Nog is de nacht niet voorbij. Zacharia wordt opnieuw gewekt. Hij ontvangt een nieuw visioen. De
engel die met hem sprak vraagt hem om te beschrijven wat hij ziet. Het is de zevenarmige kandelaar
van de tempel. Er branden zeven lampjes op olie die rechtstreeks aangevoerd lijkt te worden uit de
olijfolie van de twee olijfbomen die naast de tempel staan. Zacharia kan wel aangeven wat hij ziet,
maar begrijpen doet hij het niet. Dat geeft hij ook te kennen. Dan volgt een woord van de HEERE tot
Zerubbabel, de bouwer van de tempel. Hij is een telg uit het huis van David. De politiek leider van dat
moment van na de ballingschap. Hoewel hij geen koning is geworden, maar stadhouder telt hij wel
mee in het geslachtsregister van David dat uitloopt op Christus. Mattheüs 1:12,16 Na de
Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, Sealthiël verwekte Zerubbabel; (..) Jakob
verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. God heeft
een Woord voor Zerubbabel. Hij moet het niet verwachten van zwaarden en strijdwagens, maar
alleen van Gods Geest. De bouw van de tempel is feitelijk het beste wat deze man kan doen. God een
woonplaats geven te midden van Zijn volk. De Engel van de HEERE zegt tegen Zacharia dat
Zerubbabel de tempelbouw zal voltooien en dat dat ook het bewijs is dat God via deze Engel
(Maleach JHWH) tot Zacharia heeft gesproken. Sommigen mensen zullen het bijzondere van het
bereikte resultaat bagatelliseren, maar volgens God is daar geen reden voor. Het is heel bijzonder
wat Hij tot stand brengt via deze mensen, Jozua en Zerubbabel. De tempel is misschien niet helemaal
wat het was, maar God en de Joden zijn er blij mee. Zacharia 4:10 Want wie veracht de dag van de
kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel? Die
zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken. De sluitsteen van de tempel waarop
de zeven ogen te zien zijn, blijkt van tin gemaakt te zijn. De tempel is niet alleen gebouwd te midden
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van Gods volk, maar ook te midden van de volken op aarde. Door de zeven ogen is God Zich bewust
van wat in alle uithoeken van de aarde gebeurt. Het gaat om de alomtegenwoordigheid van God, Die
woont in de tempel in Jeruzalem te midden van het Joodse volk.
De kandelaar

Het oog

De olie

De zeven ogen staan voor de Heilige Geest door Wie God overal op aarde aanwezig is.
Omdat de olie voor de zalving en voor het licht op de kandelaar uit dezelfde substantie bestaan,
staan beiden ook voor hetzelfde symbool: Zalving = Geest = licht. De ogen en het getal 7 vormen
weliswaar een andere symboliek maar van dezelfde Geest. Laten we beginnen met de combinatie
van licht en Geest. We treffen die combinatie aan in het boek Openbaring. Openbaring 4:5 En er
stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God. Hier zien
we trouwens ook de samenhang van licht en Geest en het getal zeven, wat het getal van de volheid
is. De zeven Geesten voor Gods troon komen we eerder al in het boek Openbaring tegen. Openbaring
1:4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die
was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn (..)
En ik zag: te midden van de troon (..) stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen.

De combinatie van de zeven ogen met de zeven Geesten komen we in Openbaring 5:6 tegen: En ik
zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een
Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die
uitgezonden zijn over heel de aarde. De ogen en de Geesten staan voor hetzelfde. Door de zeven
Geesten kan God overal op aarde zijn. Hij ziet alles. De zeven Geesten zijn de zeven ogen van God.
Niets ontgaat aan Zijn blik.
De twee profeten van de eindtijd.
Zacharia vraagt zich af waar die twee olijfbomen voor staan? Zij dragen er met hun olie zorg voor dat
de zevenarmige kandelaar in de tempel licht kan verspreiden. Ze stonden links en rechts van de
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kandelaar. Volgens de Engel die met hem sprak moet je die zien als twee personen die een
belangrijke rol spelen naast God. Vermoedelijk wil God dat we in die tijd denken aan Jozua en
Zerubbabel. Het zijn mensen die – gezien de waardering die uit de visioenen spreekt – van veel
betekenis zijn voor de vervulling van Gods plannen. Zacharia 4:14 Daarop zei Hij: Dat zijn de twee
gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. Het zijn twee ‘zonen van de olie’ staat er
letterlijk. Vermoedelijk verwijzen deze twee personen ook naar de verre toekomst. We moeten
denken aan twee gezalfden van de HEERE. We weten dat de hogepriester en de koning en de profeet
tot de gezalfden van de HEERE behoren. Feitelijk werd iemand als David bijvoorbeeld tot koning
gezalfd. Het was een teken van een bijzondere gave van de Heilige Geest die deze personen
ontvingen om hun ambt naar behoren te kunnen uitoefenen. 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. In het boek Openbaring wordt met dit vers gewezen op twee
personen die veel weghebben van Mozes en Elia, die de christen-Joden in Jeruzalem ondersteunen in
een periode van grote verdrukking in de eindtijd. Openbaring 11:3,4 en 6 En Ik zal Mijn twee getuigen
macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. Zij
zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. Zij hebben macht
de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht
over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij
dat willen. Opmerkelijk is dat het dezelfde twee profeten zijn die ook de Heere Jezus in zijn Exodus –
op Zijn weg naar lijden en sterven in Jeruzalem – bijstonden. Markus 9:2-4 En na zes dagen nam Jezus
Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij
werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo
wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij
spraken met Jezus.

Naast de lampenstandaard staan twee olijfbomen.
Het zesde visioen: De vliegende boekrol.
Zacharia 5
De boekrol is in die tijd vermoedelijk even bekend als het gebonden boek bij ons. In die tijd schreef
men op een vel ‘papier’ van perkament of papyrus. Men vouwde het papier niet maar rolde het op.
Bij het gebruik in de synagoge zit ‘het boek’ opgerold in een mooie, met goud of zilver versierde
koker. De boekrol die Zacharia zag was helemaal uitgerold en aan beide zijden beschreven. Aan de
ene kant ging het over diefstal en wat er met een dief zou gebeuren. Op de andere zijde was
geschreven over meineed en hoe het iemand zou vergaan die zich daaraan schuldig maakte. Zacharia
5:3 Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal
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namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden, en volgens deze vloek zal ieder die een valse
eed aflegt, vanhier weggevaagd worden. Het was – vóór de ballingschap – helemaal misgegaan op
het punt van de Thora. Het volk Israel had gaandeweg alle geboden die iemand maar kan bedenken,
overtreden. Het optreden van profeten zoals Jesaja, Jeremia en Ezechiël had niet het gewenste
resultaat gehad. Het ging van kwaad tot erger. Twee zaken wil de HEERE in het vervolg niet meer
zien, diefstal en meineed. Het ene raakt het ‘mijn ‘ en het ‘dijn’, het andere raakt het juridische
systeem dat niet kan bestaan zonder betrouwbare getuigen. Om die reden moeten die mensen bij de
Naam van God zweren, dat ze de waarheid zullen spreken. Omdat mensen deze dingen in het
verborgene doen, zal God – Die alles ziet – die mensen straffen bij meineed. Diefstal raakt de relatie
met mensen en meineed de relatie met God. Zacharia krijgt een visioen te zien van een vliegende
boekrol van grote afmetingen. Het boek is tien bij vijf meter. De boekrol vliegt over het land en er
gaat een vernietigende vloek vanuit naar mensen die stelen en een valse eed afleggen. Het huis van
zo iemand zal fysiek worden afgebroken. Het zal een bouwval worden.
De vliegende boekrol.

God wil de verborgen zonde aanpakken om het volk te bewaren bij de gehoorzaamheid.
In Zacharia 5 wordt het hele leven gesteld onder de zegen en de vloek van God. God heeft in de tijd
van Zacharia twee mensen aangesteld, te weten Jozua als de hogepriester en Zerubbabel als de
stadhouder. Die mensen zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeenschap in
godsdienstig en maatschappelijk opzicht. Die twee hoogwaardigheidsbekleders zullen ook toezien op
de naleving van Gods geboden in religieus en ethisch opzicht. Er zullen altijd zaken zijn die zich aan
hun oog onttrekken, juist zaken zoals meineed en diefstal. Maar God is er ook nog. God zal er voor
zorgen dat de zonde – ook de verborgen zonden – worden uitgebannen uit Zijn volk. De HEERE gaat
iets aan de zonde doen. De zondaar wordt aangepakt en de schuld wordt uitgeroeid op aarde. Het is
belangrijk dat de verborgen zonden niet ongestraft blijven. Anders krijgt het volk het idee ‘dat
iedereen overal mee wegkomt’. Wanneer zo’n gedachte de mensen gaat beheersen, duurt het niet
lang of ze nemen het zelf ook minder nauw met goed en kwaad. God wil de verborgen zonde
aanpakken om het volk te bewaren bij de gehoorzaamheid.
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De Heere Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de duivel en de dood en de schuld.

De zonde en het kwaad moeten de wereld uit.
Er moest meer gebeuren met de zonde en het kwaad. Het ondergaan van het vonnis over de zonde –
namelijk de ballingschap – helpt om mensen de ernst van de situatie onder ogen te brengen, maar
het blijkt niet voldoende. Mensen moeten er tegen gewapend worden, maar God moet de zonde en
het kwaad ook wegnemen door de overwinning op het kwaad, de verzoening van de zonden en de
belofte van de Heilige Geest. Ook moet eenmaal definitief afgerekend worden met de zonde en de
goddeloze mensen en het kwaad. Dat zijn de beloften van het Nieuwe Verbond. Jezus is gekomen om
ons te bevrijden van de schuld en de duivel. Mattheus 1:21 zegt dat Jezus is gekomen ‘om ons van
onze zonden te verlossen’, terwijl 1 Johannes 3:8 stelt dat de Heere gekomen is ‘om de werken van de
duivel te verbreken.’ In de manier waarop de Heere in de Bergrede spreekt over het huis op de rots of
op het zand – beter gezegd de consequentie van een rechtvaardig of zondig leven – ligt grote
overeenstemming met het visioen van de vliegende boekrol. De consequentie – voor de mensen die
de Bergrede niet serieus nemen – kent even vergaande maatregelen: Hun huis zal worden verwoest.
Wij zien een huis voor ons dat tot op de grond toe afgebroken wordt, maar we kunnen ook denken
aan iemands levenshuis, zijn huwelijk, zijn gezin dat ontwricht raakt. Jezus vertelt dit met de
metafoor van ‘het huis op de rots of op het zand’. De Bergrede is ook een soort van vliegende
boekrol. Opnieuw valt op dat de boekrol over het land vliegt, een woord dat net zo goed met heel de
aarde vertaald kan worden.
Het hele land.

De hele aarde.

Het zevende visioen. Het meelvat.
Zacharia 5
Nog zijn de visoenen niet ten einde. Als de engel aan Zacharia vraagt wat hij ziet, neemt hij een efa
waar. Een efa is feitelijk een gewichtsklasse. Het is een grote kist die afgesloten kan worden, waarin
een vaste hoeveelheid graan – een efa – kan worden opgeborgen. Voor het gevoel van Zacharia is
daar een efa, maar God weet wat erin verborgen zit, namelijk het kwaad. Op zich is dit geen
verrassing. Wanneer een volk zoals Israel God vergeet – zoals in de tijd vóór de ballingschap – dan
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wordt het langzaam maar zeker duister in het land. Het kwaad komt vervolgens in het land wonen.
God wil laten zien dat Hij het kwaad opruimt en het land Israel weer tot een plaats van licht en recht
te laten zijn. In de kist blijkt namelijk vrouwe goddeloosheid te zitten. Wanneer dit geconstateerd
wordt, wordt de deksel weer gauw gesloten. Twee vrouwengestalten met vleugels van engelen
brengen de kist (terug) naar het land Sinear.
De efa.

Babel is de tegenstander van God en de gelovigen.
Sinear is het land van Babel. Babel is de vaste tegenstander van God. Dat speelde in de oudheid met
de torenbouw van Babel. Genesis 11:1,2 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. Dat was ook het geval in de tijd van de ballingschap. 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. Babel zal ook in de toekomst een godevijandige opstelling kiezen. Openbaring 18:1,2 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. Daar is deze vrouw thuis. In Sinear wordt een huis voor haar gebouwd.
Daar wordt ze op een voetstuk gehesen. Het is werkelijk een verademing wanneer de bron van het
kwaad voor langere tijd verwijderd wordt uit Israel, zodat de negatieve invloed van de macht van de
duisternis afwezig is.
Jezus overwint de satan.
Het kwaad is een grote infectiebron voor de zonde. Het is niet voldoende om de zondaar aan te
pakken. Als het kwaad zelf niet wordt aangepakt is het dweilen met de kraan open. In termen van
het Evangelie zie je dat de Heere Jezus niet alleen gekomen is om Gods volk van zonden te bevrijden.
Dat zegt de engel – zoals we reeds zagen – tegen Jozef in Mattheus 1:20,21. Maar diezelfde Heere zal
ook de bron van de zonde – de duivel – aanpakken en vernietigen. Dat was het doel van Zijn komst.
Dat zegt Johannes in zijn Evangelie. 1 Johannes 3:8 Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij
de werken van de duivel verbreken zou. Het is de Hebreeënschrijver die vertelt hoe dit in zijn werk
ging. Hebreeën 2:14,15 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan
deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij
onderworpen waren. De Hebreeënschrijver laat zich expliciet uit over de overwinning van de Heere
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Jezus op de satan. De Heere Zelf laat ook duidelijk merken dat Zijn optreden tegen de demonen niet
losgezien kan worden van de overwinning op de grote baas van het kwaad Beëlzebul. Markus 3:22-27
En de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en: Door de
aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in
gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? (..) 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.
Niemand van ons zal er nu nog vreemd van opkijken als Jezus tegen zijn familie – die Hem daar wil
weghalen omdat ze bang zijn dat Hij de weg kwijt is – zegt ‘dat zijn familie bestaat uit mensen die
Gods wil doen.’ Markus 3:33-35 En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn
broers? En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en
Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder. De
Heere Jezus haalt het kwade weg om ruimte te maken voor het volgen van God. Als het
verlossingswerk van onze Heere Jezus Christus voltooid is en Hij Zich gezet heeft aan de rechterhand
van God de Vader is het – althans wat de hemel betreft – over en uit met de satan. Die wordt uit de
hemel gezet. 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 wordt
neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. De opstanding en de
Hemelvaart van onze Heere Jezus Christus is het begin van het einde voor de macht van het kwaad.
Tegen het einde van de tijd wordt de satan nog eenmaal losgelaten op aarde, maar daarna is het na
korte tijd ook volledig over en uit met hem als God hem in de hel laat verdwijnen met alle demonen
en mensen die op zijn hand zijn. Openbaring 20.
De zondigheid, de verdorvenheid zelf wordt ook weggedaan uit Gods volk.

Het achtste visioen: Vier strijdwagens en paarden.
Zacharia 6
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
koperen bergen. Dit wordt bevestigd door ons Bijbelgedeelte en wat van de vier winden gezegd
wordt. 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. 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
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trekken uit naar het land van het zuiden. De zwarte paarden trekken uit naar het noorden en de witte
trekken uit hen achterna. Dit wordt bevestigd in vers 8 van ons hoofdstuk. ‘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
voor de Joodse ballingen in Babel. ‘Zijn Geest woont in het land van het Noorden’, tekent Zacharia 6:8
op uit het visioen.
De eerste wagen had rode de tweede zwarte de derde witte, de vierde sterke, gevlekte paarden.

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 de mogelijkheid van 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. 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,
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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.

Toegift.
Dit – de hulp van de Joodse ballingen aan het thuisfront – is hetgeen wij ook per direct in het vervolg
van Zacharia 6 kunnen waarnemen, wanneer we lezen over ballingen die met geschenken komen
voor de tempel. 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 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. Zacharia moet
van God het goud en zilver – dat de ballingen voor de tempel hebben ingezameld – aannemen en er
een kroon van laten maken. De kroon is bestemd voor de hogepriester Jozua. 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 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. Mogelijk hadden de mannen er ook vragen bij. ‘Wat moet een hogepriester nu met een
kroon?’ Als er iemand is – voor wie je de kroon zou verwachten – dan is het Zerubbabel. Die stamt af
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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 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.
Priester en Koning.

De Spruit.
Nadat Zacharia de hogepriester de kroon op had gezet, moest hij hem namens God ook een bepaalde
boodschap meegeven. Zacharia 6:11,12 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. 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.
Een Man, Zijn Naam is SPRUIT zal uit Zijn plaats opkomen. Hij zal de tempel van de HEERE bouwen.

De spruit uit de omgehouwen stam van David.
Jesaja 4:2

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.
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Jeremia 23:5

Jeremia 33:15
Zacharia 3:8

Zacharia 6:12

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.
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.

Jezus de priester-koning.
De Heere Jezus lijkt inderdaad op Zerubbabel. Een van de dingen die de Heere Jezus namelijk met
verve naar voren brengt, is dat Hij een nieuwe tempel gaat bouwen. Johannes 2:19 Jezus antwoordde
en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joodse
gemeenschap reageert redelijk geschokt op deze uitspraken van de Heere. Ze hebben een
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 van God en Gods inwoning realiseert in alle gelovigen. Johannes 2:1922 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.
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De gelovigen vormen persoonlijk én samen een tempel waarin God woont door Zijn Geest.
De tempel die door Jezus gebouwd wordt heeft 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 ervan. We lezen in 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. Het gaat over 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 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.

De tempel gebouwd door Israel en de volken.
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. God zal op
de nieuwe aarde in een tempel wonen.
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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.
God woont op de nieuwe aarde in een tempel van steen én door Zijn Geest in alle mensen.
Voor het besef van veel mensen heeft Christus met Zijn offer de fysieke tempel – met priesters en
offers en Gods wonen in een mooie stenen tempel in Jeruzalem – vervangen. Dat komt omdat de
Heere Zich vereenzelvigt met de tempel. Johannes 2. Ook wijst ‘de gelovige en de christelijke
gemeente als tempel van de Heilige Geest’ in dezelfde richting, al vraag je je wel af waar de Heere
Jezus Christus en God de Vader in dat geval wonen? Wonen zij ook in de mensen op de nieuwe
aarde? De Vader en de Zoon worden door de Heilige Geest vertegenwoordigd. Men kan met recht
zeggen: ‘Christus in mij.’ Maar alleen in die zin. God, de Vader en de Zoon hebben hun bestaan
buiten de gelovigen. Maar er is nog iets. Voor het gevoel van veel gelovige mensen heeft Openbaring
21 het laatste woord. Johannes zag geen tempel op de nieuwe aarde. Openbaring 21:22 Ik zag geen
tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. Toch zal er op de
nieuwe aarde een tempel staan waarin God woont te midden van Zijn volk Israel, te midden van de
volken. In het boek Ezechiël 40-48 wijdt de HEERE er maar liefst 9 hoofdstukken aan: de nieuwe
tempel op de nieuwe aarde. Wie zegt dat wij – met de kennis van nu – weten dat die tempel de
metafoor is van Christus, vergeet dat de eschatologie van Ezechiël ook al de komst van Christus (= de
Herder in Ezechiël 34) veronderstelt, inclusief de verzoening van de zonden en de Heilige Geest in
Ezechiël 36. Openbaring 21 is sterk bij wijze van metafoor opgeschreven. Jeruzalem is de bruid.
Christus is de Tempel. Christus is de zon. Zou er geen zon schijnen op de nieuwe aarde? Duidelijk mag
zijn; Het allerbelangrijkste wat gezegd kan worden over de nieuwe aarde is de NAAM van God, de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest en de gerechtigheid die de HEERE door de dood en de
opstanding van Zijn Zoon in verzoening en vernieuwing door Zijn Heilige Geest aan ieder gelovig
mens persoonlijk schenkt. God woont echter in de nieuwe tempel van steen in het hart van Zijn volk
Israel en de nieuwe wereld, terwijl priesters Hem dienen met offers en liederen en gebeden samen
met alle mensen.
De tempel van God.
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Joods-Christelijke Toekomstverwachting vanuit Zacharia. Het hele verhaal
Deel 2
Zacharia 7 en 8.
Sinds 539 v Chr. zijn de Joodse ballingen uit Babel terug is het land van herkomst. Ze worden door
Ezra in een lijstje van dorpen en steden opgenomen. Het valt op dat het hier niet alleen Judeërs
betreft, maar ook dorpen en steden in het voormalige Noord Israel. Bethel is een stadje in het
voormalige Noord Israel. Het is verrassend dat – na twintig jaar – de inwoners van Bethel naar
Jeruzalem gaan om te vragen ‘wat ze aan moesten met het vasten en of dat nu nog wel nodig was?’
Wat is het geval? Toen de Koningentijd aanbrak was Israel één volk met één paleis en één tempel.
Dat was de tijd van David en Salomo. Maar na Salomo brak God het rijk in tweeën. Het was een straf
voor koning Salomo die met buitenlandse vrouwen trouwde en tempels bouwde voor hun goden.
Koning Jerobeam werd koning van het Noordrijk Israel in de 9de eeuw v Chr. Hij heeft Bethel
waarschijnlijk met opzet gekozen om daar een heiligdom voor Noord-Israël te maken. De aartsvader
van Israel, Jakob had hier immers een bijzondere geloofservaring gehad. In het heiligdom plaatste
Jerobeam een gouden kalf waarover hij – net als Aaron eerder – uitriep dat dit de god was die hen uit
Egypte had geleid. 1 Koningen 12:28,29 Jerobeam had dat met opzet gedaan – een eigen heiligdom
in Bethel en Dan – om te voorkomen dat de mensen uit het Noorden naar Jeruzalem zouden blijven
gaan. Hij was bang dat hij ze anders kwijt zou raken. Dit akkefietje wordt in het boek Koningen de
zonde van Jerobeam genoemd. Koning Jerobeam overtrad met het gouden kalf het tweede gebod.
Het werd het begin van de geloofsafval waardoor de HEERE het Noordrijk uiteindelijk in 720 v Chr. in
ballingschap voerde. In die zin zal iedereen in Jeruzalem er wel van opgekeken hebben dat er – na de
ballingschap – een groep uit Bethel in Jeruzalem aankomt ‘met een vraag voor de profeten en de
priesters in de tempel van de HEERE in Jeruzalem.’ Het was niet alleen een erkenning van de tempel
van de HEERE en de geestelijke leiding die God aan Zijn huis in Jeruzalem verbonden had door de
priesters en de profeten; Het was ook een erkenning van schuld en een blijk van bekering. Kortom:
Het zag er naar uit dat er iets veranderd was bij de bewoners van Noord Israel en dat in positieve zin.
Bethel op de kaart en in werkelijkheid.

De Joden uit Bethel willen de HEERE gunstig stemmen, maar lukt dat ook?
De Joden uit Bethel kwamen om – zo staat er – ‘te trachten het Aangezicht van de HEERE gunstig te
stemmen’. Ieder die dit leest begrijpt de intentie. Men komt uit Bethel naar Jeruzalem. Ze hebben
het idee van een tempel in Bethel totaal achter zich gelaten. Ze gaan in Jeruzalem regelrecht naar het
huis van de HEERE. Dat moet God iets doen. Dat is – zoals gezegd – een volstrekt andere houding dan
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van vóór de ballingschap. Dat mag dan waar zijn, hun vraag verraadt tussen de regels door ook
ergernis en verwijten. Natuurlijk, het is een echte vraag, maar ze kunnen niet verbloemen dat ze de
tijd van het vasten goed beu zijn. Zacharia 7:3 Ze zeiden tegen de priesters die in het huis van de
HEERE van de legermachten waren, en tegen de profeten: Moet ik in de vijfde maand blijven treuren
en mij blijven afzonderen, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Blijkbaar is er een traditie
gegroeid dat men gedurende de vijfde maand een of meerdere dagen moet treuren en zich moet
afzonderen vanwege de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap. Het kan zijn dat de priesters
en profeten in Jeruzalem anders beslissen, maar zij hopen maar een ding: ‘Het einde van deze
traditie.’ Ze willen eigenlijk niet nog langer terugkijken, maar ze willen vooruit. Ze willen naar de
toekomst kijken. Uit de Hebreeuwse tekst komt naar voren dat die twee zaken in elkaars verlengde
liggen: Het smeken om een gunst en het komen met die vraag. Er is – in verband met deze vraag –
goed nieuws en slecht nieuws van Gods kant. Zacharia heeft – voor zover wij weten – niet gevraagd:
‘Wat wilt u het eerste horen?’ Maar hij geeft eerst het slechte nieuws in Zacharia 7. In Zacharia 8
volgt het goede nieuws. De HEERE staat in Zacharia 7 namelijk heel kritisch ten opzichte van deze
vraag. Voor de HEERE voelt de vraag uit Bethel als een aantijging. God vraagt Zich hardop af of men
wel voor Hem vastte of dat ze dit voor zichzelf deden? Eten en drinken doen ze toch ook voor
zichzelf?! Kortom: Het valt niet goed bij de HEERE. Zacharia 7:5,6 Zeg tegen de hele bevolking van het
land en tegen de priesters: Wanneer u deze zeventig jaar gevast en rouw bedreven hebt in de vijfde
en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor Mij gevast? Of als u at en als u dronk, was u het
niet die at en was u het niet die dronk? De eerste reactie staat in schril contrast met het enthousiaste
en hoopvolle bericht van Zacharia 8. God wil dit wel gezegd hebben. Hoewel verschillend van toon,
gaan beide hoofdstukken over dezelfde vraag naar het vasten. Het lijkt daarbij niet alleen te gaan om
het vasten naar aanleiding van de tempelverwoesting.
Vasten

of

feesten?

Verleden en toekomst.
Het begroot de HEERE als Hij Zijn gedachten laat gaan over Israel en Juda van vóór de ballingschap.
‘Zonde’, denkt de HEERE God. Die trieste tijd hebben ze over zichzelf afgeroepen met hun botte
ongehoorzaamheid. Inderdaad zonde! Hoe bestaat het dat ze zo ondankbaar zijn? Wat zijn wij voor
mensen? Hoe is het mogelijk dat we onze God zo behandelen? We zijn echt ontaard. Het is niet
alleen heel fout, maar het is ook nog eens oerdom. God heeft het volk van vóór de ballingschap
ervaren als één brok weerstand. Zacharia 7:11,12 Maar zij weigerden er acht op te slaan, zij zetten
hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren. Zij maakten hun
hart als diamant, om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de HEERE van de
legermachten door Zijn Geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is
grote verbolgenheid bij de HEERE van de legermachten ontstaan. Drie metaforen gebruikt de HEERE
om duidelijk te maken wat Hij bedoelt.
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Drie metaforen.
1. Draaien met de schouder

2. Ze stopten hun oren dicht.

3. Maakten hun hart als een diamant.

Het volk Israël draaide met zijn schouder. Ze weigerden
het juk van de wet te dragen. Net als een dier dat
weigert om de ploeg te trekken de kop wegdraait, zo
sloegen ze het juk van zich af.
Zoals kinderen dat kunnen doen als ze geplaagd worden
door hun broertje of zusje. Ze laten zien dat ze niet
willen horen wat iemand zegt.
In Ezechiël 11:19 wordt van een stenen hart gesproken.
Alsof dat nog niet hard genoeg is maakte Israël zijn hart
ondoordringbaar als diamant.

Het juk van de wet afwerpen. De oren toestoppen.

Een hart hard als diamant.

Zacharia 7 en 8 vormen een bijzonder hoofdstuk in het boek Zacharia.
Zacharia is een profeet. God geeft via Zacharia aanwijzingen voor de nabije en verre toekomst. Niet
alleen de komst en het lijden en sterven van de Heere Jezus – dat toch zeker 500 jaar later
plaatsvindt – wordt in beeld gebracht, maar ook de wederkomst en de nieuwe aarde. Iemand zal zich
afvragen of een herinnering aan de Thora en een oproep tot gehoorzaamheid aan God daarbij wel
een legitieme plek innemen. Het antwoord is JA. In Zacharia 7 bepaalt God Zijn volk bij het verleden
en in Zacharia 8 bij de toekomst. God stelt Zijn volk op de proef. De HEERE wil zekerheid over de
gezindheid van Israel. Hoe kijkt men aan tegen het verleden? Neemt men zijn verantwoordelijkheid
of niet? Wat doet het met de vertegenwoordigers van Bethel wanneer God hen de
ongehoorzaamheid van de voorouders voor de voeten werpt? Zacharia 1. Erkent men de fouten uit
het verleden? Heeft men enig besef van berouw en bekering? Ziet God een nieuwe manier van leven
in relatie tot God en tot de naaste? We horen overigens niet een reactie, maar zien wel dat de
vertegenwoordigers van Bethel worden aangesproken op hun verleden. Zo’n gedeelte past juist heel
goed in een Bijbelse Toekomstverwachting. Ook bij de latere eschatologieën is er aandacht voor de
wet van God en de verantwoordelijkheid van de gelovigen. Wanneer we bijvoorbeeld het boek
Openbaring lezen wordt naast het geloof in Jezus steevast de gehoorzaamheid aan Gods geboden
gevraagd. Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de
geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Vergelijk Openbaring 12:17. Zelfs bij de
beschrijving van het leven op de nieuwe aarde worden we nog gewaarschuwd voor de zonden.
Openbaring 21:27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met
gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. De
apostel Paulus noemt in 2 Thessalonicenzen 2 de antichrist de zoon des verderfs en de mens der
wetteloosheid. Dat is wel ongeveer het tegenovergestelde wat de Christus van Zijn volgelingen
verwacht. De Heere Jezus geeft in Zijn eschatologie – bijvoorbeeld in Markus 13 – aandacht aan het
geloof door voor de valse christussen te waarschuwen, maar Hij dringt ook aan op waakzaamheid en
trouw. Markus 13:33 Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Wie in de eindtijd
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afdoet aan de gehoorzaamheid aan Gods geboden en de verantwoordelijkheid, staat haaks op Gods
bedoeling. Wie in de eindtijd het geloof altijd samen noemt met de gehoorzaamheid is verstandig.
Het antwoord van God is bijzonder bemoedigend voor de ballingen. God zet de dagen van vasten om
in feestdagen. Maar ook wanneer de HEERE dit doet is er het appél op Zijn volk om de vrede en de
waarheid hoog te houden. Zacharia 8:18,19 Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot
mij: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het
vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot
vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief!

Door de diepte heen.
Voor wie het Woord van God en het geloof is toegenegen moet de verwoesting van stad en tempel
een bijna traumatische ervaring zijn geweest. Maar in Zijn Woord heeft de HEERE al deze
gebeurtenissen voorzegd. Dit geldt overigens niet alleen van de onontkoombaarheid van de
ballingschap – bij structurele ongehoorzaamheid – maar ook van de beloofde terugkeer na 70 jaar
Babel. Je merkt – ook al moeten de teruggekeerde ballingen gelovige mensen geweest zijn – hoe
zwaar het geloof en de verwachting bij deze mensen op de proef gesteld is. Toch is het juist het
geloof in Gods Woord en beloften wat het verschil moet maken met het verleden. Niet alleen komt
er geloof en volharding en moed kijken bij het herstellen van de tempel, maar voor de nieuwe
gehoorzaamheid die God van hen verwacht is ook veel geloof nodig. ‘Geloof is het bewijs van de
dingen die je niet ziet’. Mooi gezegd door de Hebreeënschrijver 11:1 maar doe het maar eens.
Wanneer met eigen ogen de ineenstorting van stad en tempel gezien is – waarbij Gods volk en de
HEERE het onderspit delven – toch te geloven in de wederopbouw. En dan de moed hebben om je
spullen weer bij elkaar te pakken en terug te gaan naar het land van herkomst. Met een kleine groep
wordt een nieuw bestaan opgebouwd in een verwoest land en de handen uit de mouwen gestoken
bij de tempelrestauratie. De periode van herstel duurde tot en met Ezra en Nehemia zo’n 100 jaar.
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De wegvoering in ballingschap.

De terugkeer uit de ballingschap.

Gelovigen moeten het van hun geloof hebben en van de betrouwbaarheid van Gods Woorden.
Dit is misschien de eerste keer, maar zeker niet de laatste maal dat de gelovigen het helemaal van
hun geloof moeten hebben en van de betrouwbaarheid van Gods Woorden. Zo bijvoorbeeld bij de
veroordeling en de kruisiging van onze Heere Jezus Christus. Ook toen – bij het oordeel dat de Heere
voor de hele wereld op Zijn schouders had genomen – was er wellicht de indruk dat Gods missie
volstrekt mislukt was. De Emmaüsgangers verwoorden de teleurstelling. Lukas 24:21 En wij hoopten
dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen
gebeurd zijn. Alleen voor wie de Woorden van de Heere Jezus had onthouden en voor betrouwbaar
hield is de derde dag – met de opstanding van onze Heere Jezus Christus uit de dood – een feestdag
geworden. Op dat moment ging het geloof – zij het voor korte tijd – over in zien.
Kruis en opstanding

Het bittere einde en het stralende nieuwe begin.
Zo zal ook de eindtijd – de laatste 3.5 jaar vóór het einde van deze wereld – een tijd zijn waarin de
boze de vrije teugel krijgt en de gelovigen enkel de Bijbel en het geloof hebben. Het zal niet
meevallen om bijna zonder bevestiging van Gods kant te moeten leven en enkel en alleen op het
geloof aangewezen te zijn. Maar de hevigheid van het einde zal omslaan in de heerlijkheid van de
vervulling wanneer Christus komt op de wolken en de gelovigen bevrijdt. Dan zullen we zien van
aangezicht tot Aangezicht. Gelovige mensen zullen zich wel realiseren dat ze niet alleen persoonlijk,
maar ook in historisch opzicht door de dood naar het leven gaan.
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Einde en nieuw begin.

Israel na 1948.
Ook het volk Israel deelt sinds 1948 in de toezegging van de HEERE – na de verwoesting van
Jeruzalem in 70 na Chr. – dat Hij Zich opnieuw tot Zijn volk zal wenden. Lukas 21:24 En zij zullen
vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle
heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen
vervuld zullen zijn. Ook voor de Joden is er weliswaar een belofte in vervulling gegaan, maar het
leven is bij tijden zwaar en de tegenstand en dreiging van de volken groot.
Het doel is en blijft – het nieuwe – Jeruzalem in zijn materiële en geestelijke betekenis.
Ook al gaat de weg over grote hoogtes en door behoorlijke diepe dalen de HEERE blijft gefocust op
het doel: de bouw van Jeruzalem. Uiteindelijk is die stad gereed aan het eind van de tijd. Het nieuwe
Jeruzalem komt van boven. Het is de bruid van Christus. Openbaring 21:2 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. Het mag duidelijk zijn dat aan het eind van de tijd het doel is
bereikt: Het nieuwe Jeruzalem. De terugkeer van de Joden uit de ballingschap en de herbouw van
stad en tempel en het herstel van het leven onder Gods genade is een – zij het onvolkomen –
afbeelding van de toekomstige stad. Zacharia 8 begint met de belofte van herbouw van de tempel en
de toezegging van de terugkeer van de HEERE. Zacharia 8:3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion
teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Het zal de Joden als muziek in de oren geklonken
hebben. De HEERE keert terug. Wie de HEERE – met de ogen van Ezechiël – de tempel en de stad
heeft zien verlaten, zal deze belofte van God koesteren. God keert terug naar Zijn stad en Zijn huis.
Een nieuwe tijd breekt aan. Jeruzalem krijgt alvast een paar nieuwe namen. Zacharia 8:3 Jeruzalem
zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige
berg’. Het mag duidelijk zijn dat de HEERE Zich hierbij niet laat leiden door de prachtige foto’s die
later van Jeruzalem – bij opkomende zon – gemaakt kunnen worden. Het zijn niet de historische
gebouwen of plaatsen waar de gedachten van de HEERE naar uitgaan. Het zijn de mensen. Jeruzalem
is – in eerste instantie – de metafoor voor Gods volk. Jeruzalem is de metafoor voor Gods volk dat
leeft in recht en liefde en trouw met God en met elkaar. Met dat doel wordt door God de hele
geschiedenis doorgeploegd. De HEERE wil Zich uit Joden en niet-Joden een volk verzamelen in
werkelijke rechtvaardigheid en heiligheid. Dat doel heeft de HEERE in de Persoon van Jezus Christus
verwezenlijkt. Wanneer we termen lezen als ‘stad van de waarheid’ en ‘de Heilige berg’ gaat het niet
om stenen of bergtoppen, maar om God Zelf en mensen die trouw en heilig leven in relatie tot God
en tot elkaar.
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Het nieuwe Jeruzalem in stenen en mensen.

Een overblijfsel.
God gebruikt de term overblijfsel of rest voor het gelovige deel van het Joodse volk. Tot driemaal toe
komt deze aanduiding voorbij en wel in Zacharia 8:6,11,12. Het zijn de teruggekeerde ballingen die
God met deze naam siert. Hoewel zij tot de uitverkorenen behoren, eist het zware leven ook bij hen
zijn tol. Het geloof heeft het zwaar en moet herstellen. Maar de herbouw van de tempel en de
wederopbouw van Jeruzalem helpt daar bij. Toch zijn het wellicht juist de woorden van God –
gesproken door de profeten – die het geloof van Gods volk aanwakkeren. Zacharia 8:9 Grijp moed, u
die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten die er waren op de dag
waarop het huis van de HEERE van de legermachten gegrondvest werd om de tempel te herbouwen.
Ook gaat er een bemoediging uit van Gods zegen over hun huis en landerijen en dieren. De
toezegging van God Die hen opnieuw het land als erfdeel toedeelt, versterkt de verbondenheid van
volk en land en de HEERE. Zacharia 8:12 Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit
doen nemen. Ook zal er een enorme stimulans uitgaan van volksgenoten die hun leven in Babel
opgeven en terugkeren naar hun eigen land. De zin in Zacharia 8:21 ‘Ik zal ook gaan’ spreekt
boekdelen in dit verband. ‘Goed voorbeeld doet volgen’, zegt het spreekwoord. Tenslotte zien we
hier dat God niet alleen de mensen uit Juda maar ook uit Israel op het oog heeft. De delegatie uit
Bethel sprak al van de terugkeer van Joodse mensen uit Juda en Israel, maar Gods toezegging
onderstreept Zijn verbond met heel Zijn volk.
Een rest keert terug.

Ook de volken keren zich tot God.
Het was God een doorn in het oog dat de ballingschap van Zijn volk op schampere reacties kon
rekenen van de omgeving. Het is waar dat de HEERE Zijn volk een eigen land beloofd had. God heeft
Israel het land onder grote tekenen en wonderen geschonken bij de uittocht uit Egypte. Het dwong
groot respect af bij de omliggende volken. De ballingschap daarentegen leverde veel negatieve
reacties op. Het was geen reclame voor God dat het Noordrijk Israel en het zuiden Juda
successievelijk naar Assur en Babel werden weggevoerd. Het volk blameerde de HEERE met zijn
ongehoorzaamheid waardoor God werd gedwongen disciplinaire maatregelen te nemen. 70 jaar
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ballingschap deed de reputatie van de God van Israel geen goed. Het respect van de volken
veranderde in spot. Daarna veranderde alles. De buurvolken die ook in ballingschap gevoerd of
verjaagd waren, kwamen niet terug. We horen niet meer van Edom en Moab en Ammon om er een
paar te noemen. Maar met Israel pakte de HEERE de draad weer op. Er was een verleden, maar
daarna ging God weer aan de toekomst werken en realiseerde Hij Zijn toezegging van het herstel van
land en volk en stad en tempel. Zacharia 8:13 Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van
Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen
worden. Wees niet bevreesd, grijp moed. De terugkeer van de Joodse gemeenschap uit de
ballingschap heeft te maken met de sympathie maar ook met het respect dat God heeft
afgedwongen in de geschiedenis van de volken, zoals bijvoorbeeld in Babel en Medië/Perzië. In de
boek van Daniël wordt duidelijk dat God via Daniël tot de groten der aarde gesproken heeft. De
dingen die Daniël van God liet zien en merken brachten een koning als Nebukadnezar tot de
erkenning van de God van Daniël. De geschiedenis van het Joodse volk gaat met grote ups en downs
maar laat toch een positieve indruk achter.

Toen een Pruisische vorst gevraagd werd naar een godsbewijs antwoordde hij: ‘Het Joodse volk.’ Het
feit dat dit volk nog bestaat en inmiddels weer op eigen bodem leeft met Jeruzalem als de eeuwige
hoofdstad in haar bezit, is een getuigenis naar alle volken en alle zogenaamde goden. De
geschiedenis van het Joodse volk mag er een zijn waarin we Gods boosheid en Zijn genegenheid
opmerken, het uiteindelijke resultaat laat Gods trouw zien en ook de vervulling van Zijn plan om te
komen tot een volk dat in recht en barmhartigheid met God en met elkaar leeft. Dat mist zijn
positieve uitwerking niet als getuigenis naar de volken.
Ook niet-Joden keren zich naar Jeruzalem.
In hun kielzog nemen de Joodse ballingen blijkbaar ook niet-Joden mee. Die voelen zich
aangesproken. De reden lijkt te liggen in een vorm van religieus ontheemd zijn. Feit is dat met de
opkomst en de neergang van de grote rijken in het Midden Oosten de goden van Assur en Babel en
Medië/Perzië en het Romeinse Rijk eenzelfde lot wacht. Zodra de macht van het rijk was uitgewerkt
was de rol van de god van Babel ook uitgespeeld. Wie kent ze nog, Bel en Zeus, Jupiter en hoe ze
allemaal mogen heten? Gedreven door een werkelijk verlangen naar de levende God zullen veel
mensen uit de wereldgemeenschap zich tot het Joodse volk keren omdat ze gehoord hebben dat God
bij hen is. Zacharia 8:22,23 Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE
van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen.
Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen
van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen,
en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.
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Israel raakt bevriend met enkele belangrijke Arabische/Islamitische landen.

Joods-Christelijke Toekomstverwachting vanuit Zacharia. Het hele verhaal
Deel 3
Zacharia 9-11
Profetie.
Met Zacharia 9 zijn we aan een nieuw deel van het boek Zacharia begonnen. In het Hebreeuws staat
er boven: ‘Massa’ dat zoveel betekent als last, opdracht, Godsspraak, maar dat dus ook wel met het
woord profetie vertaald kan worden. Zacharia 12 heeft eenzelfde opschrift ‘massa’ en begint op die
manier vermoedelijk met het laatste deel van het boek Zacharia. Zoals de HEERE met het eerste deel
van Zacharia ons oog richt op de situatie van dat moment in Jeruzalem en tegelijkertijd de toekomst
duidt, zo zoekt de gelovige lezer van Zacharia 9 en volgende bewust of onbewust de geschiedenis af
om te zien op welke tijd gedoeld wordt. We worden aangemoedigd om aan een toekomstige
vervulling te denken omdat er een profetie in voorkomt, waarvan we in ieder geval bij oogopslag
weten waar en wanneer die vervuld wordt, namelijk Zacharia 9:9-10 Verheug u zeer, dochter van
Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een
Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
Het Griekse rijk.
De HEERE noemt – opmerkelijk genoeg – de naam van de Grieken. Zacharia 9:13 Als Ik Mij Juda zal
hebben gespannen, en Ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd, en Ik uw zonen, Sion, zal hebben
opgezet tegen uw zonen, Griekenland, en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held. ‘De
Grieken’, zij zijn mogelijk een sleutel die kan helpen om de Bijbels toekomstverwachting van Zacharia
9 te openen. Wat is het geval? Zacharia leeft tussen 540 en 480 v Chr. Zijn profetieën raken de
terugkeer van de ballingen uit Babel en de wederopbouw van de tempel en de stad Jeruzalem. Het
begint met koning Kores/Cyrus, de Pers die de overgang markeert van het grote rijk van Babel naar
het Medisch/Perzische rijk. Het is koning Cyrus die aan de Joodse ballingen toestemming geeft om
terug te keren naar hun land en ze ondersteunt bij de herbouw van stad en tempel. Maar hoe
verklaren wij de verwijzing naar de Grieken? De Grieken worden pas een wereldmacht in de 3de eeuw
v Chr. Zij zullen inderdaad het Medisch/Perzische rijk opvolgen als wereldmacht. Dat is juist. Maar er
was in de tijd van Zacharia ook al sprake van een botsing tussen de Perzen en de Grieken. Er deden
zich – om precies te zijn – twee veldslagen voor in die tijd: De slag bij Marathon in 490 v Chr. en de
slag bij Salamis in 480 v Chr. Het leverde een soort van patstelling op. De Perzen konden hun
machtsgebied niet uitbreiden en de Grieken bleven zitten waar ze zaten – Griekenland en de kust van
het huidige Turkije – en beleefden hoogtijdagen van de Griekse cultuur. De verwijzing naar de
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Grieken lijkt van toepassing op de machtsovername van het Medisch/Perzische rijk door de Grieken
onder leiding van Alexander de Grote bij de slag van Issus in 333 v Chr. De gedachten gaan
onwillekeurig in deze richting omdat wij uit de geschiedenisboeken weten dat Alexander de Grote na
de verovering van Azië een veldtocht heeft gemaakt door het gebied waar zich de in Zacharia 9:1-8
genoemde volken en steden bevinden zoals Tyrus en Sidon en de Filistijnse steden en Jeruzalem en
Damascus. De Griekse veldheer Parmenius Hadad veroverde Damascus. Alexander de Grote was op
weg naar de onderwerping van Egypte maar liep ondertussen de volken die zich tussen het Noorden
en het Zuiden van zijn rijk bevonden onder de voet. Als eerste toog hij naar Foenicië met als
belangrijke handelssteden Tyrus en Sidon. Sidon gaf zich over, Tyrus niet. Het is uit de historische
overlevering bekend dat Alexander de Grote – om Tyrus te veroveren – een dam heeft gelegd naar
de stad die zich onoverwinnelijk waande. De stad Tyrus lag namelijk op een eiland in de zee.
De stad Tyrus (luchtfoto en tekening)

Tyrus werd veroverd door Alexander de Grote.
Voor Alexander ging geen zee te hoog. Toen hij na zeven maand de stad Tyrus via de dam bereikte
stak hij haar in brand. Zacharia 9:3,4 Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver
opgehoopt als stof, en bewerkt goud als slijk op straat. Zie, de Heere zal het in bezit nemen, Hij zal zijn
vesting in de zee verslaan, zelf zal het door vuur verteerd worden. Op dit moment ligt de historische
stad aan land omdat – vanwege de dam – de ruimte tussen land en eiland gaandeweg is dichtgeslibd.
Ook weten we dat Alexander de Grote vervolgens verder zuidelijk trok en de Filistijnse
vorstendommen heeft veroverd, terwijl hij volledig afrekende met Gath dat zich verzette. Het zal
geen toeval zijn dat Gaza niet genoemd wordt als vijfde Filistijnse koningsstad, want in de tijd van
Assyrië was die stad reeds met de grond gelijk gemaakt. Jeruzalem komt er beter van af in de tijd van
Alexander de Grote. Vermoedelijk omdat ze – net als Samaria – op tijd inzien dat ze geen kans maken
en zich onderwerpen aan de nieuwe machthebber. Het Joodse land gaat in de 3de eeuw v Chr. als
vazal over van het ene rijk Medië/Perzië naar het andere grote wereldrijk, het Griekse rijk.
Het Griekse rijk neemt de macht over van Medisch/Perzische rijk.
De Griekse overheersing begon bij de slag bij Issus in 333 v Chr. Alexander de Grote heeft daarna in
korte tijd de machthebber van dat moment – Medië/Perzië – opgerold. Korte tijd daarna – na 12 jaar
– overleed Alexander de Grote. Het Griekse Rijk viel uiteen in vier stukken waaruit zich uiteindelijk
twee machten ontwikkelden die beiden naar de hegemonie in het Midden Oosten streefden. De
Seleuciden, met Damascus in Syrië als centrum en de Ptolemeeën vanuit Egypte. Voor het Joodse
volk hadden de schermutselingen tussen deze machten – die gedurende langere tijd plaatsvonden –
een vervelende bijkomstigheid. Elke keer – of ze nu uit Egypte kwamen of Syrië – struinden de legers
door het Joodse land. In de tekst voel je dat men daar last van heeft, veel last. Het moet als een
geweldige opluchting gevoeld hebben, de belofte van God dat het op een gegeven moment
afgelopen zou zijn met die voortdurende beweging van vijandelijke troepen. Zacharia 9:8 Ik zal Mij
als een wacht rond Mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen
onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb Ik het immers met eigen ogen gezien! Men had daar
veel last van want de vorst uit de Seleuciden of Ptolemeeën – wie op dat moment ook maar boven
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lag – wilde natuurlijk ook zijn macht aan het Joodse volk opleggen. Ze veroorzaakten veel onrust en
angst bij de bevolking.
De Griekse god Zeus

Antiochus Epiphanes IV.

Antiochus Epiphanes IV voert een directe aanval uit op het geloof van Israel.
Het waren op een gegeven moment de Seleuciden – onder leiding van Antiochus Epiphanes IV – die
gedurende langere tijd dominant werden in het Midden Oosten. Hij liet ook zijn macht voelen aan de
Joodse bevolking en zette een Griekse stempel op de taal en de cultuur en zelfs de godsdienst van de
Joodse gemeenschap. Hij ging daarin zover dat hij op een gegeven moment de tempel verontreinigde
en de god van de Grieken, Zeus plaatste op het tempelplein in Jeruzalem compleet met altaar. Zijn
intenties waren niet onduidelijk. Antiochus wilde niet alleen de Joodse cultuur omvormen in de
Helleense, maar de bron van het Jodendom – hun geloof – vervangen door de godsdienst van de
Grieken. Hij had al verboden om een Thora in huis te hebben en om jongetjes te besnijden en de
sabbat te vieren. Het beeld van Zeus in de tempel van de HEERE betekende het einde van de
tempeldienst. De tempel was verontreinigd en werd gesloten. Vanaf 167 – 164 v Chr. duurde deze
toestand die in het boek Daniël aangeduid wordt met de term: de verwoestende gruwel. Met het
woord gruwel verwijst de Bijbel naar een afgodsbeeld en de betekenis van verwoestend moet
gezocht worden in het woeste van de woestijn = verlatenheid. Kortom: Vanwege het afgodsbeeld
van Zeus lag de tempel van de HEERE, de God van Israel in Jeruzalem er 3.5 jaar verlaten bij.
Joodse reactie op geloofsvervolging.
Hoe was de reactie van het Joodse volk op de vijandelijkheden die ze ondervonden van Antiochus
Epiphanes IV tijdens het Griekse rijk? Er zijn veel afvalligen maar ook mensen die trouw blijven aan
hun geloof. Het is te lezen in Daniël 11:30-32 Er zullen schepen van de Kittiërs tegen hem komen en
hij zal terugschrikken. Hij zal terugkeren en toornen tegen het heilige verbond en hij zal zijn eigen wil
ten uitvoer brengen. Hij zal, terwijl hij terugkeert, op hen letten die het heilige verbond verlaten. Dan
zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en
het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En hen die goddeloos
handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God
kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. Wat dat betreft is er goed en
slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat veel Joden het op een akkoordje gooien met Antiochus
Epiphanes IV. Ze kiezen eieren voor hun geld en sluiten een verbond met hem. Natuurlijk laat die
vorst ook heel goed merken – door afvalligen te bevoordelen en op hetzelfde moment
meedogenloos af te rekenen met mensen die trouw blijven aan hun godsdienst – hoe de vlag erbij
staat. In de boeken van de Makkabeeën is de hele geschiedenis vrij nauwkeurig beschreven. 1
Makkabeeën 1:11-15 In die tijd begon zich in Israël een groep afvalligen te roeren die de wet niet
meer wilde navolgen, en zij kregen veel aanhangers. Ze zeiden: ‘Kom, laten we een verdrag sluiten
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met de volken om ons heen, want vanaf het moment dat we ons van hen hebben afgescheiden is ons
veel ellende overkomen.’ Hun woorden werden met instemming begroet, en enkelen uit het volk
verklaarden zich bereid naar de koning te gaan. Deze gaf hun toestemming vreemde wetten en
gebruiken in te voeren. Zo bouwden zij in Jeruzalem een sportschool zoals dat bij de heidense volken
gebruikelijk was en lieten zij zich weer een voorhuid maken. Zij hielden zich verre van het heilige
verbond, vermengden zich met de heidenen en gaven zich over aan kwalijke praktijken. Maar er is
ook goed nieuws te melden. Het goede nieuws is dat er ook veel Joden zijn die van geen wijken
willen weten. Ze blijven de Thora lezen en praktiseren en hun zonen besnijden ondanks het spoor
van geweld en dood dat door de steden en dorpen trekt. Velen geven hun leven voor hun geloof. Ze
worden aangevuurd door mensen die later in het boek Daniël de naam krijgen van de wijzen of de
verstandigen. Daniël 11:33 De verstandigen (Hebreeuws maskelim) onder het volk zullen velen
onderwijzen. Er zal dus in zekere zin passief verzet zijn, maar er komt ook actief verzet op gang.
Israel zit klem tussen de machthebbers; de Seleuciden en de Ptolemeeën.

De Makkabeeën.
De Joodse gemeenschap zou in opstand komen onder leiding van de familie van de Makkabeeën. Dat
zijn vooraanstaande Joden die door de buitenlandse vorst uitgenodigd worden om het goede
voorbeeld te geven en mee te gaan met de Griekse manier van denken en doen. Het zou ze geen
windeieren leggen. Maar Mattatias de vader van het gezin reageert anders dan verwacht. 1
Makkabeeën 1:19-22 Maar Mattatias antwoordde met luide stem: ‘Zelfs al zijn alle volken in het rijk
van de koning hem gehoorzaam, zelfs al wordt iedereen de godsdienst van zijn voorouders ontrouw
door de bevelen van de koning op te volgen, dan nog zullen ik, mijn zonen en mijn verwanten trouw
blijven aan het verbond van onze voorouders. God verhoede dat we de wet en de voorschriften
verloochenen. Wij zullen het gebod van de koning niet gehoorzamen, noch zullen we ook maar een
duimbreed afwijken van onze godsdienst.’ De Makkabeeën grijpen naar de wapens en slagen erin om
Antiochus Epiphanes IV na goed 3 jaar te verdrijven uit Jeruzalem en het Joodse land. De vorst zoekt
een veilig heenkomen naar Syrië in Damascus, maar hij sterft datzelfde jaar. Daniël 11:45 En hij zal de
tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn
einde komen, en geen helper hebben. Een van de eerste dingen die de Joden daarna herstellen is de
tempeldienst. Dat moment wordt in de Joodse gemeenschap gevierd met de her-inwijding van de
tempel. Elk jaar gedenken de Joden deze geschiedenis met het Chanoekafeest. Wat we zien in deze
geschiedenis is de bereidheid van veel gelovigen om hun leven te geven voor het geloof. Veel Joden
worden gedood omdat ze hun geloof volgens hun eigen overtuiging willen blijven belijden en
praktiseren. Deze bereidheid is een elementair onderdeel van wat onder het kopje de verwoestende
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gruwel is te vangen. Met een beeld van de god Zeus – compleet met altaar – wil men de God van
Israël van zijn plaats duwen en vervangen door een andere god. De geloofsafval maakt een
onlosmakelijk onderdeel uit van dezelfde geschiedenis. Maar dan volgt met de Makkabeeën het
actieve verzet en de opstand vóór het geloof en tegen dit bewind en de eindoverwinning op de
vijand van God en Zijn volk. De inwijding van de tempel in Jeruzalem en het herstel van de dienst aan
God vormt de afsluiting van het geheel.
De Makkabeeën.

De letterlijke vervulling.
Wie had gedacht dat de Makkabeeën met hulp van God Antiochus Epiphanes IV zou kunnen
verslaan? Hij was een van de wereldleiders van dat moment. De keuze van de Makkabeeën is
opmerkelijk. Men staat voor het geloof van Israël en wil van geen wijken weten. Er zijn veel meer
gelovige Joden die bereid zullen zijn hun leven te geven voor hun geloof. Velen zullen hun geloof met
de dood moeten bekopen. Hun verzet is passief. Het opmerkelijke van de Makkabeeën is hun actieve
verzet. Zij grijpen naar de wapens en motiveren hun volksgenoten de strijd aan te binden met de
vorst die hen niet alleen hun land en cultuur af wil nemen, maar ook hun geloof. De HEERE steunt het
verzet en met goddelijke en menselijke krachten dwingen zij Antiochus Epiphanes IV tot de aftocht.
Er lijkt sprake van een strijd op aarde gecombineerd met een strijd in de hemel. Eerder in Daniël
werden we ons er al van bewust dat er meer speelt dan de strijd op aarde alleen. Ook in de hemel
stuit God op tegenstand. We merken dat bij het gebed van Daniël als de Heere wordt tegengehouden
door – wat hij noemt – de vorst van Perzië. Daniël 10:12,13 Iets van die fysieke strijd op aarde en
geestelijke strijd in de hemel proeven wij in de tekst van Zacharia 9:13,14 Als Ik Mij Juda zal hebben
gespannen, en Ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd, en Ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet
tegen uw zonen, Griekenland, en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held. De HEERE zal
boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De Heere HEERE zal op de bazuin
blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen. God stelt Zich zo te zien helemaal achter de strijd die
uiteindelijk op aarde beslist wordt en brengt de Makkabeeën naar de overwinning. Zo zijn er veel
zaken waaruit naar voren komt dat de geschiedenis van de Makkabeeën in de Griekse tijd de
vervulling is van deze profetie van Zacharia. De Heere Jezus haalt het kenmerkende begrip
verwoestende gruwel aan in Zijn eschatologie, bijvoorbeeld in Markus 13:14. Voor het gevoel van de
Heere zal zo’n situatie als onder Antiochus zich opnieuw voordoen in de eindtijd. De definitieve
vervulling van Zacharia 9 zal dus plaatsvinden in de eindtijd die zich opnieuw in Joods gebied en
rondom de tempel in Jeruzalem zal afspelen.
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De Heere Jezus is de beloofde Koning.
De Heere Jezus is van koninklijke bloede. God heeft er scherp op toegezien dat zijn vader Jozef – die
hem adopteerde als kind – uit het huis van David komt. Mattheus 1:6,16 Isaï verwekte David, de
koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was; Jakob verwekte Jozef,
de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. Als de blinden bij Jericho de
Heere aanroepen met de aanspreektitel ‘zoon van David’ reageert Jezus direct. Mattheus 9:27 Soms
is de duiding een keus van de uitlegger, maar als de Heere – vlak voor de intocht in Jeruzalem – een
paar discipelen er op uitstuurt om een ezelin met haar jong te halen en er vervolgens op gaat zitten,
is het de Heere Zelf Die met deze profetische handeling de profetie uit Zacharia op Zichzelf betrekt.
De intocht in Jeruzalem.

Mattheus 21:1-9 En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, zond
Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin
vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. En als iemand iets
tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is
gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de
dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat
een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun
bevolen had; zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop.
En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van
de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de
Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!
Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? De
menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea.
Later die week veroordelen de leiders van het Sanhedrin de Heere met de doodstraf wegens
godslastering.
Dit gebeurde omdat Jezus Zich vereenzelvigde met de Zoon God. Het was duidelijk dat de Joodse
gemeenschap het vonnis niet zelf mocht uitvoeren. Dat mochten alleen de Romeinen doen. Om die
reden had men ook een aanklacht nodig die hem staatsgevaarlijk zou maken. Tegen Pilatus zei men
‘dat Jezus Zich uitgaf als koning van de Joden.’ Daar hebben ze later misschien wel spijt van gekregen.

46
Er ontspon zich een gesprek tussen Jezus en Pilatus over zijn koningschap. Johannes 18:33-39 Pilatus
dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden?
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was,
zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar
nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus
antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld
gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem
gehoor. Het is duidelijk dat de doornenkroon en de purperen mantel door de soldaten gebruikt
worden om de spot te drijven met de persoon die zich uitgaf voor koning. Maar Pilatus had respect
voor Jezus gekregen. Hij was het die het bordje ‘Jezus van Nazareth de koning der Joden’ boven
Jezus’ hoofd liet spijkeren. En dat nog wel in drie talen: Hebreeuws, Grieks en Latijn. De Farizeeën
protesteerden: ‘Jezus is niet de koning der Joden, maar zegt dat hij dat is.’ Ze wilden een aangepaste
tekst, maar kregen die niet. Het bleven dezelfde woorden, waarvan INRI (Iesous Nazaraios Rex
Ioudaioi) de bekende afkorting is. Johannes 19:21
INRI in drie talen boven de gekruisigde Christus.

Jezus werd koning met vrede en gerechtigheid als weg en doel.
Het woord vrede lijkt te slaan op het rijk van gerechtigheid en vrede dat door de Heere tot stand
wordt gebracht, maar zal ook de manier waarop Hij dat deed te beschrijven. Een ezel mag dan in
antieke tijden door koningen gebruikt zijn als ‘gouden koets’, hier lijkt de ezel ingezet te worden als
het tegenovergestelde van een paard, dat symbool staat voor strijd en oorlog. Zacharia 9:9,10
Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een
ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal
weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van
zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Toch is de ezel op zich geen symbool
van vreedzame bedoelingen. Het is een vehikel dat de majesteit van de koning accentueert. In
vroegere tijd werden hoogwaardigheidsbekleders – zoals Mozes (Exodus 4:20) en Bileam (Numeri
22:21) maar ook koning David (1 Koningen 1:33) – door ezels gedragen. Ook is het niet zo dat de
Heere Jezus zonder slag of stoot de oorlog gewonnen heeft. Wat was het geval? De tegenstander van
de Heere was de satan. Hij was een riskante tegenstander omdat hij als gijzelnemer de mensheid in
zijn greep had. Het was zaak voor de Heere om wel de satan te verslaan, maar de gijzelaars te
ontzien. Sterker, het was Jezus’ doel om de gegijzelden te bevrijden. Wanneer de gegijzelden vrij
waren gekomen van de satan, zou Hij de satan volkomen kunnen vernietigen. De satan is de macht
achter de machten. Wanneer Christus hem zou verslaan zou Hij de kwade genius achter alle oorlog
en geweld verslaan. In zekere zin is dit een geestelijke strijd. In zekere zin want Christus de Zoon van
God is werkelijk mens geworden. De strijd speelt zich af op aarde en kost Hem uiteindelijk Zijn leven.
Door te verliezen heeft de Heere gewonnen. Door schuldeloos het offer van Zijn leven te geven heeft
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Hij zondaren en goddeloze mensen bevrijd uit de dodelijke greep van de boze. God heeft Zijn
onschuldig lijden en sterven bekroond met opstanding en het koningschap.
De strijd tussen Jezus en de satan.

Satan heeft tegen wil en dank meegewerkt aan de verlossing van de wereld.
De wijze waarop de Heere – in samenwerking met de hemelse Vader – tot zijn doel kwam met deze
strijd heeft veel weg van de manier waarop de Grieken via het paard van Troje een stad innamen. Ze
maakten een groot houten paard en lieten dat buiten de stad – voor het oog – onbemand achter. De
inwoners van Troje haalden het paard zegevierend binnen niet wetend dat in het paard tientallen
soldaten verstopt zaten. Zo haalden ze de vijand binnen de poort die de stad uiteindelijk van
binnenuit innam. Op eenzelfde wijze heeft de satan zich laten verleiden om Jezus Gods Zoon te laten
doden. Satan deed dat in de veronderstelling dat zijn belangrijkste tegenstander dan verslagen zou
zijn. Wat hij niet wist is dat hij op die manier meewerkte aan zijn eigen ondergang. Het was namelijk
zo dat de satan de mensheid in zijn greep hield met de wapens van zonde en dood. Omdat God had
gezegd dat de mens door te zondigen de eeuwige dood zou sterven, waren we – toen we door de
satan tot zonde verleid waren – aan hem overgeleverd. Genesis 3 Maar door onschuldig de straf van
de mensheid – de dood – op Zich te nemen nam de Heere de oorzaak van de dood weg voor alle
mensen die geloven en kon Hij ons lostrekken uit de dodelijke greep van de satan. Hebreeën 2:14,15
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de
dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die
door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Tegen wil en
dank is de boze dus medewerker geworden aan de verlossing van de wereld. De duivel had niet door
dat het zo zou lopen, anders had hij er zeker niet aan meegewerkt. 1 Korintiërs 2:,7,8 Wij spreken
echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle
eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze
wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet
gekruisigd hebben. Door te verliezen is de Heere Jezus als winnaar uit de bus gekomen. Door Zich te
laten verslaan, heeft Hij de satan overwonnen. De weg waarlangs wordt getekend door gerechtigheid
en vrede. Zacharia 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning
zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel. Maar het is niet
alleen de weg waarlangs, het bereikte doel wordt gekenmerkt door dezelfde waarden en normen van
gerechtigheid en vrede. Het koninkrijk van God is op deze manier een rijk van gerechtigheid en vrede
geworden. Zacharia 9:10 Die twee woorden – gerechtigheid en vrede – zijn als het ware de twee
zijden van eenzelfde munt. Zonder vrede geen gerechtigheid en andersom. Jakobus 3:18 En de vrucht
van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. De HEERE is enthousiast als
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Hij denkt aan de nieuwe gemeenschap die tot stand is gekomen door het verlossingswerk van de
koning van Israël, de Heere Jezus Christus.
Het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.

Het offer van Christus voor Jood en heiden.
God heeft een geheim wapen, Zijn Zoon. Door de menswording van Jezus en Zijn onschuldig lijden en
sterven aan het kruis van Golgotha draagt God in zekere zin Zelf het gevolg van de zonde – namelijk
de dood – en neemt vanwege Jezus’ onschuldig lijden de schuld weg. God is dus rechtvaardig ook als
Hij u en mij rechtvaardig verklaart, die geloven in de Heere Jezus. Romeinen 3:23-26 Want allen
hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn
genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot
verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het
voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.
Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én
rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Op die manier sloeg de Heere de wapens van
schuld en dood uit handen van de satan en werden de gijzelaars bevrijd. Door de eerste Adam is de
zonde de wereld binnengekomen. Door Christus, de tweede Adam wordt de schuld de wereld
uitgewerkt. Het is volstrekt logisch en eerlijk toegegaan tussen God en de mensen. Romeinen 5:12-20
De apostel Paulus maakt duidelijk in de Romeinenbrief dat de Jood net zo goed op Christus is
aangewezen als de niet-Jood. Ook in de Galatenbrief – bij een conflict met Petrus die het verschil
blijft voelen met de gelovige niet-Jood – blijft Paulus benadrukken dat Jood en heiden het beiden van
Christus’ offer moeten hebben en dat hen dat – met alle verschillen die mogelijk blijven – gelijk
maakt. Galaten 2:15.16 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat
een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus.
En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het
geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees
gerechtvaardigd. Onze koning, de Heere Jezus heeft de satan verslagen door voor ons te sterven als
mens aan het kruis op Golgotha. In de Evangeliën vertelt de Heere Jezus openlijk over Zijn strijd met
en overwinning op de satan. Markus 3:27 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. De Messiaanse
koning heeft de satan verslagen door de schuld en de dood te overwinnen voor de mensen. In
Zacharia komt tot uitdrukking dat het optreden van de koning op de ezel perspectief opent voor de
volken. Christus heeft de angel uit de strijd gehaald. Zijn vrede zal verkondigd worden aan de
heidenvolken. Zacharia 9:10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit

49
Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken.
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.
Van zwaarden naar ploegscharen.

Filistea, Tyrus en Nubië zijn allemaal hier geboren.
Tot de komst van de Heere Jezus stond de wereld onder het teken van schuld en dood en het kwaad.
Niet alleen voor de heiden, maar ook de Jood. Het is waar, God had – door de verkiezing van het
Joodse volk – een eiland van hoop gevestigd op deze aarde waar Hij regeerde met recht en vrede.
Maar door de verbreking van het Oude Verbond en de opstand tegen God heeft het Joodse volk de
verlossing van schuld en dood evengoed nodig als alle andere volken. Het kan bijvoorbeeld niemand
ontgaan hoezeer de satan grip had gekregen op de Joodse gemeenschap in de tijd van Jezus’ verblijf
op aarde. Naast de verlossing van alle andere ziekten en zwakheden is de bevrijding van demonen
Jezus’ dagelijkse bezigheid. Er is in dat opzicht geen verschil tussen Jood en heiden. Nu Hij is
gekomen heeft de Heere Jezus de wereld van de overheersing door het kwaad bevrijd. Ieder mens
kan door het geloof deelgenoot worden van het Koninkrijk van God. Het is vast niet toevallig dat bij
de verspreiding van dit goede nieuws – geheel in overeenstemming met de profetieën van Zacharia –
ook het land van de Filistijnen en Damascus wordt aangedaan. Uit de Filistijnen en de Syriërs worden
mensen toegevoegd tot Gods volk. Na de bekering van de eunuch uit Ethiopië duikt Filippus op in een
Filistijnse stad. Handelingen 8:40 Na zijn bekering verkondigt Paulus het Evangelie in Damascus.
Handelingen 9:19 En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij
de discipelen in Damascus. Zelfs in Tyrus wonen christenen in de tijd van Paulus. Handelingen 21:3,4
En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij naar Syrië
en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. En nadat wij er discipelen
gevonden hadden, bleven wij daar zeven dagen. Zij zeiden tegen Paulus, door de Geest, dat hij niet
naar Jeruzalem moest gaan. De profetie van Zacharia wordt dankzij het verlossingswerk van de
Heere Jezus vervuld voor mensen uit alle volken en talen, maar het voelt inderdaad aan als bijzonder
wanneer wij zowel van Filistijnen als van mensen uit Damascus en Tyrus horen dat zij bij het volk van
God zijn ingelijfd. We zien er een vervulling in van Zacharia 9:7 Ook híj zal overblijven voor onze God.
Hij zal zijn als een leider in Juda, en Ekron als een Jebusiet. Psalm 87 voegt er het zijne aan toe. De
Joodse gemeenschap van vóór Christus heeft de toenadering van mensen uit de volken als een
bijzondere ingreep van Gods genade geproefd en bezongen.
Psalm 87
1 Zijn fundament rust op de heilige bergen.
2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob.
3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! Sela
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4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de
Cusjiet: die zijn daar geboren.
5 Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet
haar standhouden.
6 De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, Sela
7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!
Zoals het bijeenzijn van mensen uit allerlei volken vreugde geeft – mits de regel van vrede en
gerechtigheid wordt gehandhaafd – zo is het een grote vreugde wanneer mensen uit allerlei volken
in Gods volk worden opgenomen dankzij de gerechtigheid en vrede van de Heere. Ook Petrus heeft
hier een lied over gemaakt. 1 Petrus 2:9,10 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden
zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die
voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in
ontferming aangenomen bent.

Askelon.
De profeet moet de mensen weer persoonlijk aanspreken.
Het is geen uitzondering dat de HEERE ontevreden is over de herders. Dat was de HEERE ook in de
tijd van Jeremia. Er zijn speciale hoofdstukken in dat boek (Jeremia 21-25) waarin de herders – de
koningen en de profeten en de priesters – er van langs krijgen. Ook toont God Zich buitengewoon
ontevreden bij monde van de profeet Ezechiël die voornamelijk onder de ballingen verkeert. Heel
Ezechiël 34 is NB aan die herders gewijd. Het is opmerkelijk dat ook Zacharia de herders onder de
kritiek moet stellen. Wij hebben het namelijk ook wel anders gezien in de tijd van Zacharia. We
hebben herders gezien – zoals Ezra en Nehemia – die een pluim verdienen. Die pakten het volk stevig
aan waar het moest. Ook zijn er bijzonder mooie getuigenissen – die ons niet toevallig bereiken via
Zacharia – over de hogepriester Jozua en de stadhouder Zerubbabel – die goed werk geleverd
hebben juist op het punt van leiderschap. Maar in de toekomst zal het dus toch weer faliekant
misgaan. Het moet ons er temeer van bewust maken dat we niet zomaar achter mensen aan moeten
lopen. Er zijn vele leiders, maar lang niet alle leiders brengen je waar je moet wezen. Grote vraag –
voor de eindtijd waar Zacharia naar lijkt te verwijzen – is of we de leiding wel kunnen vertrouwen? In
ons geval de kerkleiders. Een van de dingen die direct al blijkt in Zacharia 10 is het volgende: de
kerkleiders geven niet thuis in de eindtijd. Ze zijn er wel, maar ze doen niet wat ze moeten doen. Het
geestelijke verband van een goed geleide gemeenschap is zoek in de eindtijd. Dat is een enorme klap
voor God en de gelovigen. God kan Zich in ieder geval enorm kwaad maken op de zogenaamde
leiders. Zacharia 10:3 Tegen de herders is Mijn toorn ontbrand, en de bokken straf Ik. Het feit dat God
ook een woord heeft voor de bokken verraadt mogelijk de problematiek. Als er geen goede leiding is
– bijvoorbeeld in een klas – dan komen er leerlingen bovendrijven die de leiding overnemen (de
bokken). Er is dus kennelijk sprake van een gebrek aan leiding. De herders durven niemand aan te
pakken. Ze laten alles op hun beloop. Er zijn mensen die daar flink misbruik van maken. De herders
zullen zich zo onaangenaam maken bij de HEERE dat God hen feitelijk aan de kant zet en Zelf het heft
in handen neemt. God stopt met het delegeren. Hij laat Zich niet langer vertegenwoordigen op
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aarde, maar trekt de leiding weer naar Zichzelf toe en neemt Zelf de touwtjes in handen. Je merkt
het op het moment dat Zacharia optreedt als profeet. Hij is de spreekbuis van God. God passeert de
leiders en de gemeenschap. De HEERE spreekt in het vervolg Zelf direct via de profeet tot de mensen.
Hij stelt ieder mens persoonlijk voor de keuze. Zacharia 1:1 Vraag de HEERE om regen ten tijde van
de late regen. De profeet moet de mensen aanspreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. ‘Jij
maakt het verschil’, zegt Zacharia. Jij kunt persoonlijk tot God gaan in gebed. Ook al wordt dit niet
gestimuleerd door de leiders van het volk. Ook al doen de anderen het niet. Ook al zijn er veel
mensen om je heen die het zoeken bij huisgoden en waarzeggers. Jij kunt dit doen. Die persoonlijke
verantwoordelijk en die persoonlijke keus voor het geloof in God, dat zal ook een van de kernmerken
zijn van de eindtijd. Ieder mens kan tot God bidden.
Zacharia 10:3 Woedend ben ik op de herders en de bokken zal ik weten te vinden.

Zacharia 10 handelt over de eindtijd.
Dit is dan meteen een van de dingen die als schokkend beleefd kunnen worden; dat de leiders van
Gods volk het in de eindtijd lelijk laten afweten. Iemand zal vragen of het wel zo zeker is dat Zacharia
10 over de eindtijd gaat. Er zijn zeker twee zaken die in die richting wijzen. De paarden wijzen naar de
Griekse tijd. Zacharia 10:3,5 Tegen de herders is Mijn toorn ontbrand, en de bokken straf Ik. Ja, de
HEERE van de legermachten zal omzien naar Zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hen maken als Zijn
prachtige paard in de strijd. Zij zullen als helden zijn die in de strijd de vijanden in het slijk van de
straat vertrappen. Ja, zij zullen strijden, want de HEERE zal met hen zijn. Zij zullen de ruiters
beschaamd maken. De profeet noemt de vijand van Gods volk de paardenberijders. Hij denkt daarbij
aan de Grieken bij wie de ruiterij inderdaad een hoofdrol speelde. Uit de eschatologie van Daniël
wordt duidelijk dat de 3.5 jaar verdrukking van het geloof van Israel door Antiochus Epiphanes IV de
voorlopige eindtijd is geweest. Het begrip ‘verwoestende gruwel’ dat staat voor het beeld van Zeus –
dat de Syrische vorst oprichtte in de tempel van Jeruzalem – wordt door de Heere aangehaald in Zijn
eschatologie en op de toekomst – en de definitieve eindtijd – geprojecteerd. Markus 13:14
Alexander de Grote te paard.
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Het gaat vermoedelijk nog steeds om dezelfde strijd als waarvan sprake was in Zacharia 9:10 Ik zal de
strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen
worden. In Zacharia 9 worden de Grieken met naam en toenaam genoemd, die vanaf 330 v Chr. de
wereldleider zullen zijn in het Midden Oosten. Het gaat vooral om de periode in de tweede eeuw v
Chr. De tijd waarin Antiochus Epiphanes IV zijn pijlen op Jeruzalem zal richten en Gods volk aanvalt
niet alleen op zijn vesting in Jeruzalem, maar ook op zijn geloof. Het gaat om de strijd tegen de
Grieken in 167 v Chr. die uiteindelijk door het Joodse volk gewonnen zal worden. Zacharia 9:13 als Ik
Mij Juda zal hebben gespannen, en Ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd, en Ik uw zonen, Sion, zal
hebben opgezet tegen uw zonen, Griekenland, en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een
held. Ook in Zacharia 9 speelt de tegenstelling waar men op vertrouwt: Op paarden of vertrouwt men
op de HEERE? Zacharia 10:5 Zij zullen als helden zijn die in de strijd de vijanden in het slijk van de
straat vertrappen. Ja, zij zullen strijden, want de HEERE zal met hen zijn. Zij zullen de ruiters
beschaamd maken. Daar komt dan ook de tweede aanwijzing uit voort – dat het om deze tijd gaat –
en dat is ‘dat God de schapen zal omvormen tot paarden.’ Zacharia 10:3 Hij zal hen maken ‘als Zijn
prachtige paard in de strijd.’ Wanneer de HEERE spreekt van paarden, gebruikt Hij het symbool van
de strijd en de oorlog namelijk het paard. Er is na Zacharia feitelijk maar één tijd waarin voor Gods
volk de strijd met paarden en wagens en wapens tot de overwinning leidde en dat is in de
confrontatie met de Syrische vorst Antiochus Epiphanes IV oftewel de eindtijd zoals die door Daniël
11 wordt getekend. Het zijn de Makkabeeën – een Joodse familie – die in opstand komen. Zij nemen
de wapens op en strijden tegen Syrië en dringen de legers van Antiochus Epiphanes IV terug tot
achter de grenzen. Zij zijn de schapen die door God in paarden veranderd zijn. Individuele Joden
nemen het voortouw. God zegt hier dat het volk Israël zich zal verzetten en strijd zal voeren tegen de
Grieken en zal overwinnen. Zacharia 10:4 Uit dit volk komt de hoeksteen voort, de tentpin en de
oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars. Dit is iets wat overigens ook in Zacharia 9 wordt
vermeld over dezelfde oorlog.
De hoeksteen.

De tentpin.

De strijdboog.

Hulp van boven.
Zoals hierboven reeds aangegeven is de referentie met de Grieken, oftewel de overwinning op
Antiochus Epiphanes IV in 164 v Chr. de vervulling van deze hemelse toezegging. Wie had verwacht
dat het volk Israël zich zo weerbaar zou opstellen in de persoon Judas de Makkabeeër, iemand uit het
volk. De Makkabeeën zijn de hoeksteen en de tentpin en de strijdboog die – namens God – dragend
en vasthoudend en strijdlustig de overwinning hebben gebracht. De Makkabeeën – met als bijnaam
de hamer (= Maccabi) – hebben vanaf dat moment 164 v Chr. tot en met 63 v Chr. geregeerd met de
naam de Hasmoneeën. In 63 v Chr. namen de Romeinen de heerschappij over het Midden Oosten.
Ook het volk Israël werd toen weer een onderworpen volk. De Makkabeeën behoorden tot een
priesterlijke familie die zich niet in een hoek liet drukken door de grote Syrische vorst, maar in
opstand kwam. Een opstand die uitliep op een daverende overwinning op de Syrische vorst, die even
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later het leven liet. Zacharia 10:6 Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik
verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet
verstoten had. Ik ben immers de HEERE, hun God: Ik zal hen verhoren! Het is de onverzettelijkheid
van deze familie die leiding gaf aan het verzet dat blijkbaar breed werd gedragen door het Joodse
volk. De overwinning van de Joden op de Syriërs is werkelijk ongedacht. Niemand zal dit voor
mogelijk hebben gehouden. Belangrijker wellicht nog dan de sociale en militaire aspecten is het feit
dat God de kant van Zijn volk kiest en de overwinning geeft. Het mag duidelijk zijn dat het Joodse
volk later nog een verwoestende oorlog zal moeten doormaken. Bedoeld wordt de verwoesting van
Jeruzalem en de tempel en het begin van de grote diaspora in het jaar 70 na Chr. Het is de Romeinse
generaal Titus die blijkbaar niet van halve maatregelen houdt. De zevenarmige kandelaar wordt
zegevierend – zie afbeelding op de Triomfboog – rondgedragen door de straten van Rome.
De zevenarmige kandelaar in triomf door Rome gedragen als buit op Jeruzalem in 70 na Chr.

Opnieuw zal Israel in diaspora gaan. Deze zal zich uitstrekken tot 1948 AD. In dat jaar ontvingen ze de
toezegging van de Volkerenbond om de Staat Israel te stichten in het land van herkomst. Veel Joden
kiezen ervoor om – vanuit alle uithoeken van de wereld – terug te keren naar het land dat God hen
schonk.
God zal Zijn volk Israël helpen bij de terugkeer en hereniging.
De Joodse gemeenschap moet weten dat ze geen toekomst hebben – geen terugkeer en geen
hereniging – buiten het verlossingswerk van de Messias Jezus om. Maar de kerk mag zich ook wel iets
herinneren. De kerk mag zich herinneren dat de trouw van God aan Zijn oude volk Israël groot is en
dat het misschien lang mag duren, maar de beloften van God aan Israel worden vroeg of laat vervuld.
Het is Gods trouw aan het Joodse volk waardoor we tegen het eind van de geschiedenis een
terugkeer zien van Joden naar het land van oorsprong en een hereniging van Joden uit Efraïm en
Juda. Zacharia 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken,
zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren. Het zal een tijd zijn waarin de grote machten van
weleer zoals Assur en Egypte – de landen die het volk Israël lange tijd hebben overheerst – de Joden
zullen moeten laten gaan. Zacharia 10:10 Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte, en Ik zal hen uit
Assyrië bijeenbrengen. Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen, maar dat zal voor
hen niet toereikend zijn. Er zullen zoveel Joden terugkeren dat er voor hen bijna geen plaats is. De
gebieden die Zacharia hier noemt – de Libanon en Gilead – zijn gebieden die op dit moment niet tot
de Staat Israël behoren. Maar zelfs als die gebieden erbij getrokken zouden worden, zou het gebied
te klein zijn om het aantal Joden in de toekomst te herbergen. Het is in zekere zin een luxe probleem.
Dat zal men ook wel weten op te lossen. De terugkeer zal soms veel weg hebben van de doortocht
door de Rode Zee. De zee staat in de Bijbel voor de vijandige volkerenwereld. Daniël 7:1 en
Openbaring 13:1 Maar de HEERE zal de golven van die zee bedwingen. Niemand zal Zijn volk nog
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tegen kunnen houden bij zijn voornemen om terug te keren naar het land van herkomst. Zacharia
10:11,12 Hij zal door de zee van benauwdheid gaan, en Hij zal de golven van de zee slaan, alle diepten
van de Nijl zullen opdrogen. Dan zal de trots van Assyrië neergehaald worden, en de scepter van
Egypte zal weggaan. Ik zal hen versterken in de HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt
de HEERE. Het zijn niet de machten van weleer die de dienst uitmaken. De grote rijken, die kunnen
bogen op hun wapens en legers zullen het afleggen tegen het volk dat zijn kracht zoekt en vindt bij
zijn God.
God zal hen bij Zich fluiten.

Het Nieuwe Testament verwacht de terugkeer van God naar de Joodse gemeenschap en andersom.
Hopelijk wordt het de Joodse gemeenschap duidelijk dat ze de Messias Jezus nodig hebben om de
toekomst die God hen voorzegt o.a. in Zacharia 10 mee te kunnen maken. Voor de kerk is het
waardevol om zich het inzicht eigen te maken dat God altijd trouw blijft aan Zijn oude volk Israël. Het
mag dan zo zijn dat de HEERE een intermezzo heeft ingelast in de tijd. Dat was/is toen Hij met het
Evangelie van de Heere Jezus Christus de wijde wereld introk om Zich uit alle volken en natiën en
talen kinderen te verzamelen. De gelovigen uit de volken maken deel uit van de nieuwe
gemeenschap die deelt in het heil dat God in de Heere Jezus Christus schenkt. Wellicht kunnen we de
geschiedenis als volgt bekijken.
Israël

Er is een periode geweest voor het Joodse volk van 2000 v Chr. tot het jaar nul, de
geboorte van Christus Jezus.
De volken En er is een periode geweest voor de volken – oftewel de heidenen – van het jaar 70
tot 1948 AD.
Israël
Vervolgens zal er nog een relatief korte periode zijn waarin de HEERE terugkeert tot
Zijn oude volk Israël. De Joden komen tegen het einde van de tijd terug in het Joodse
land en worden herenigd als volk van God. Met hen wordt de tijd en de geschiedenis
afgesloten.
Het Joodse volk zal zijn hart openen voor het Evangelie.
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Jeruzalem is in de eindtijd afvallig.
Ook uit het vervolg wordt duidelijk dat Jeruzalem de eindtijdlocatie is, waar de vijandschap tegen
God en de gelovigen zich samentrekt. Openbaring 11:8 En hun dode lichamen zullen liggen op de
straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere
werd gekruisigd. Velen zullen onaangenaam verrast opkijken wanneer ze zien dat het Jeruzalem van
de eindtijd vergeleken wordt met Sodom. Dat is verre van gunstig. Wel komt het overeen met de
situatie zoals die door de HEERE wordt voorzegd. Het zal in de eindtijd niet zo’n geweldig geestelijke
klimaat zijn in Jeruzalem. Dat was het ook niet in de tijd van Antiochus Epihanes IV. Er is sprake van
geloofsafval en ook de leiders van het volk laten het lelijk afweten. Men kiest er – in meerderheid –
voor om mee te gaan met de wereld. De geest van de tijd zal meer aanhangers kennen dan de Geest
van God. Dat is vervelend om te horen, maar niet verrassend want voorzegd ook in Zacharia 10.
Naast de negatieve tendensen zijn er zeker ook positieve zaken op te merken in de eindtijd, maar die
zullen zich veel meer persoonlijk voordoen bij – wat we zouden kunnen noemen – individuele
Messias-belijdende Joden. Ook zal men in Jeruzalem – geconfronteerd met de straffen van de
eindtijd – velen tot bekering zien komen. Openbaring 11:13,14 Twee profetische gestalten – mensen
die veel weg hebben van Mozes en Elia – zullen de Messias-belijdende gelovigen die zich aan Gods
geboden houden, bemoedigen in hun geloof. Behalve aanvallen op het geloof en de God van Israël
zal er ook een groot vijandelijk leger samentrekken rondom de stad. De hele wereld keert zich tegen
Israel en tegen God. Uiteindelijk zal de HEERE van bovenaf ingrijpen. Zacharia 10:12 Ik zal hen
versterken in de HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE. Dan breekt het
Koninkrijk van God aan, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het oude volk (de 12 stammen) en het
nieuwe volk van God (de 12 apostelen) maken deel uit van het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21:1214 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 geschiedenis van Jeruzalem.

De herder of de huurling?
Zacharia krijgt de opdracht om herder te worden. Herder van een bijzondere kudde. Het zijn namelijk
slachtschapen die hij moet weiden. Zacharia 11:7 Dus weidde ik het slachtvee dat aan de
veehandelaars toebehoorde. Het klinkt een beetje cynisch uit Gods mond en zo is het ook bedoeld,
want God is helemaal geen voorstander van deze toestand. Voor de mens niet, maar ook niet voor
de dieren. De verkopers zijn de veehandelaars. Zij kennen deze schapen niet. Daar hebben ze herders
voor. En de herder is geen eigenaar. Hij is een huurling en feitelijk ook niet erg in deze dieren
geïnteresseerd. Het zijn zijn dieren niet. Verder heeft hij ze maar kort, want ze zijn er voor de slacht.
Niemand hecht zich aan deze schapen. Niemand die iets voor ze voelt. Zacharia 11:5 Hun kopers
doden hen maar voelen zich niet schuldig; hun verkopers zeggen: Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk

56
geworden ben; en hun herders sparen hen niet. En juist dat soort schapen moet Zacharia gaan
weiden. Hij moet van God herder worden van een kudde schapen die voor de slacht bestemd is.
Zacharia 11:4 Zo zegt de HEERE, mijn God: Weid die slachtschapen. Zacharia als huurling. Het is een
zogenaamde profetische handeling. Zacharia neemt als huurling de plaats van God in. Feitelijk is het
God Zelf – of zo we later zullen zien, Gods Zoon – Die in de toekomst de schapen weidt.
Slachtschapen van de veehandelaar.

God wordt van Herder Huurling.
Het valt wel op dat de profeet op die manier de HEERE voorstelt in Zijn relatie tot het volk. Dat
verwacht je niet direct. De HEERE is toch de goede Herder. Dat klopt, maar aan Gods geduld en liefde
zitten ook grenzen. Er komt in de geschiedenis van Zijn volk een moment waarop ze de HEERE op Zijn
hart trappen. God kan echt wel tegen een stootje, maar ze moeten het niet te gek maken. Als dat
toch gebeurt is de HEERE niet langer geïnteresseerd in hoe het met de kudde – lees het Joodse volk –
gaat. Het kan de HEERE op een gegeven moment niet meer schelen hoe het met hen gaat. Ze zoeken
het maar uit met elkaar. De relatie van God met Zijn volk Israël krijgt dan de trekken van de herder
van een kudde slachtschapen. Die is ook totaal niet betrokken op de schapen. Nu even uit de
metafoor naar de historische situatie van dat moment. Normaal zorgt God voor recht en
barmhartigheid in Israël. Maar de mensen – in het bijzonder de mensen die in het Joodse volk de
leiding hebben – trekken zich blijkbaar weinig of niets meer van God aan. De herders – oftewel de
geestelijke en politieke leiders – zijn vooral uit op hun eigen belang. Het interesseert ze feitelijk niet
wat God goed vindt of wat de HEERE afwijst. Ze hebben hun eigen agenda. Ze doen wat hen in het
hoofd komt. God gaat Zich er persoonlijk mee bemoeien. Als God Zelf als Herder optreedt, komt Hij
in botsing met de andere leiders. Als God de leiders af-geserveerd heeft blijkt het gewone volk niet
veel beter te zijn. Ze keren God de rug toe en gaan hun eigen gang. Ze moeten de HEERE niet. Op dat
moment – zou je kunnen zeggen – verandert de HEERE van herder in huurling. God geeft de mensen
aan elkaar over. ‘L’ennemi c’est l’autre’, zegt de Franse filosoof Sartre. De vijand, dat is de ander. En
God? Grijpt God niet in. ‘Laat ze maar begaan, zegt God. Ze willen niet anders. Laat ze maar eens
ondervinden hoe dat voelt.’ Zacharia 11:6 Voorzeker, Ik zal de bewoners van het land niet meer
sparen, spreekt de HEERE. Zie, Ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naaste en in de hand
van zijn koning. Zij zullen dit land te gronde richten en Ik zal hen uit hun hand niet redden.
Verwachting en vervulling.
Voor de Bijbellezer is Zacharia 11 een kouwe douche. Zeker als je er niet op voorbereid bent. Wie had
dit verwacht? De HEERE is in het voorgaande hoofdstuk bijzonder optimistisch. God stond bij wijze
van spreken gisteren nog zo sympathiek tegenover Zijn oude volk. En dan dit? Ja, het is niet anders.
De laatste hoofdstukken van Zacharia laten verschillende fasen zien van de geschiedenis van God
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met Zijn volk. Soms is de relatie warm en klaart de lucht op. Iets van hoop en verwachting wordt
voelbaar. Zoals pas nog met Zacharia 10:12 Ik zal hen versterken in de HEERE, en in Zijn Naam zullen
zij wandelen, spreekt de HEERE. God trekt Zich in Zacharia 10 het lot van Israël aan en komt met
zegen en overwinning. Een andere keer, zoals in Zacharia 11 lijkt de relatie flink bekoeld. God doet
een stap bij Zijn volk vandaan. Hij laat ze gewoon in hun sop gaarkoken. Zacharia 11 is trouwens niet
het laatste wat God over Zijn volk zegt. In Zacharia 12 hangt de vlag er weer heel anders bij. Dat is
het goede nieuws – dit is niet het laatste woord – maar het slechte nieuws is dat er zich in de
toekomst blijkbaar een fase zal voordoen waarin de relatie van God met Zijn volk ernstig bekoelt. U
zult zich afvragen wanneer deze situatie zich heeft voorgedaan? Op welke tijd doelt de HEERE in
Zacharia 11. Kennen wij een tijd dat de Heere bij Zijn volk was als Herder. Is ons een tijd bekend
waarin de Heere botste met de leiders van allerlei groepen onder het Joodse volk en de relatie
behoorlijk bekoelt. Ja, die tijd is ons niet onbekend. Het is de tijd toen onze Heere Jezus Christus,
Gods Zoon, op aarde was.
Dertig zilverlingen.

De dertig zilverstukken.
Een belangrijk motief – waardoor we aan de tijd moeten denken waarop onze Heere Jezus Christus
op aarde was – is de schets van de bekoelde relatie in Zacharia 11. Maar de belangrijkste indicatie –
die verwijst naar de tijd dat Jezus op aarde verbleef – is toch Zacharia 11:12,13 Want Ik had tegen
hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn
loon afgewogen: dertig zilverstukken. Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe –
een mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze in
het huis van de HEERE de pottenbakker toe. In de Griekse Vertaling van Zacharia is sprake van een
smelter, maar de Hebreeuwse grondtekst heeft gewoon de pottenbakker, zoals mag blijken o.a. uit
de HStatenvertaling. De situatie die zich voordoet in verband met de Heere Jezus is als volgt. Judas –
een van de twaalf leerlingen – raakte teleurgesteld in de Heere Jezus. Hij was gevoelig voor de
verleiding van de satan om Jezus te verraden. Toen Judas aan de Joodse leiders vroeg hoeveel geld ze
daarvoor over hadden gaven ze hem 30 zilverstukken. Mattheus 26:14-16 Toen ging een van de
twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u
overlever? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe. En van toen af zocht hij een geschikte
gelegenheid om Hem over te leveren. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem
uit te leveren. Dertig zilverstukken, dat lijkt heel wat. Het is ook niet niks. Maar als dit de waarde is
waarop men Jezus schat is het een diepe belediging. Dertig zilverlingen is in de tijd van het Oude
Testament de prijs die moet worden betaald als een boer een slaaf heeft gedood. De prijs voor een
slaaf, zo moeten we het zogenaamde vorstelijke loon ook begrijpen, waar de HEERE het met Zacharia
over heeft. Het is vermoedelijk cynisch bedoeld.
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Het land van de pottenbakker.

Het smijten van de munten in de tempel.
De geschiedenis van de dertig zilverstukken krijgt nog een staartje. Nadat de Heere Jezus gevangen
genomen is, krijgt Judas berouw. Hij gaat terug naar de Joodse leiders en wil het geld teruggeven. Hij
had spijt. Hij wou dat hij de hele zaak kon terugdraaien, maar dit ging natuurlijk niet. Gedane zaken
nemen geen keer. De Joodse leiders wilden het geld niet aannemen. Ze zeiden: ‘Zoek het uit!’
Mattheus 27:3,4 Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg
hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei: ‘Ik heb
een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie
dat zelf maar op te lossen!’ Toen wierp Judas de zilverstukken van kwaadheid in de tempel. De
Joodse leiders waren wel zo goed om het geld op te rapen. Omdat het volgens hen bloedgeld was –
vanwege de zelfmoord van Judas – wilden ze het niet voor de tempel gebruiken. Ze kochten er een
stukje land mee dat ‘toevallig’ aan een pottenbakker toebehoorde. Van dat stukje land maakte men
een begraafplaats voor vreemdelingen. We lezen dit in Mattheus 27:7,8 En nadat hij de zilverstukken
de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de
zilverstukken en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is.
Mattheus komt de hele geschiedenis bekend voor. Volgens Mattheus komt dit verhaal bij Jeremia
vandaan. Mattheus 27:9,10 Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: En zij hebben
de dertig zilverstukken genomen, de waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de
Israëlieten, en zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen
heeft. Is het een probleem dat Mattheüs denkt dat het bij Jeremia vandaan komt? Nee, het is een –
misschien wel begrijpelijke – vergissing, want in Jeremia komen we de pottenbakker verschillende
malen tegen. Maar dit woord komt uit Zacharia 11. We moeten hier niet te zwaar aan tillen. Er zijn
oude handschriften van het Mattheüsevangelie gevonden die de verwijzing naar Jeremia niet
hebben. Dat is interessant. Zo’n verwijzing wordt niet weggelaten. In de wetenschap hanteert men in
dat geval de regel van de lectio difficilior (= de moeilijker lezing) De meest voor de hand liggende
verklaring is dat een afschrijver uit eigen beweging de verwijzing naar Jeremia er bij heeft gezet,
maar vervelend genoeg is deze onjuist.
De dertig zilverstukken in de tempel.
De dertig zilverstukken en het smijten van die munten in de tempel en de pottenbakker vormen wel
de meest elementaire verbinding tussen profetie van Zacharia 11 en de vervulling in de geschiedenis
Gods Zoon Jezus Christus. Wie de hele profetie in Zacharia 11 tot zich laat doordringen zal van
mening zijn dat er feitelijk maar een geschiedenis is waar dit puzzelstukje past en dat is in de jaren 0
tot 30 AD. De Heere Jezus botst voortdurend met de geestelijke leiders van het Joodse volk. Wat we
namens de HEERE horen is hoe het afloopt. Zacharia 11:4-6 Zo zegt de HEERE, mijn God: Weid die
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slachtschapen. Hun kopers doden hen maar voelen zich niet schuldig; hun verkopers zeggen: Geloofd
zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben; en hun herders sparen hen niet. Voorzeker, Ik zal de bewoners
van het land niet meer sparen, spreekt de HEERE. Zie, Ik lever de mensen over, ieder in de hand van
zijn naaste en in de hand van zijn koning. Zij zullen dit land te gronde richten en Ik zal hen uit hun
hand niet redden. Feitelijk loopt het hier op uit.
Het berouw van Judas.

De staf van de liefelijkheid en de eenheid.
We kunnen inderdaad niet ontkennen dat dit de afloop is van het verhaal. Maar er ging wel iets aan
vooraf. Dat horen we – opmerkelijk genoeg – niet direct uit Gods mond, maar dat zien we zodra de
profeet Zacharia de woorden van God in praktijk gaat brengen. Dan begrijpen we trouwens ook beter
waar in deze situatie de woede van God vandaan komt. Het is gekrenkte liefde die de toorn van de
HEERE wakker roept. De HEERE heeft zoveel geïnvesteerd in het volk Israel. Hij had ook ditmaal hun
redding op het oog en niet hun ondergang. Hij had hun eenheid op het oog, niet de scherven waarin
het volksbestaan later uit elkaar zou vallen. God kwam tot Zijn volk met een hart vol van liefde en
grote verwachtingen. Met Zijn liefde zou Hij Zijn volk redden en Hij zou een nieuwe eenheid tot stand
brengen. Dat merk je als Zacharia in praktijk gaat brengen wat God hem opdroeg. Zacharia 11:7
Daarom weidde Ik de slachtschapen, omdat zij ellendige schapen zijn. Ik nam voor Mijzelf twee
stokken – de ene noemde Ik LIEFLIJKHEID, de andere SAMENBINDING – en Ik weidde die schapen. Dit
is nieuw voor ons, deze twee staven van vriendelijkheid en eenheid. De herder heeft een stok en een
staf zoals Psalm 23:4 vermeldt: Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen
kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. De herder is blijkbaar
degene die onderweg veiligheid biedt. De stok en de staf helpt daarbij. De herder is degene waar de
kudde op vertrouwt. Hij leidt hen door het donker van de nacht naar het licht. Stok en staf of twee
staven – zo u wilt – worden door Zacharia LIEFLIJKHEID en SAMENBINDING genoemd. Daarmee
weidde hij de kudde. Hier kun je uit opmaken dat het Gods intentie was om Zijn volk goed te doen.
Maar zij sloegen Gods uitgestoken hand af. Ze moesten niets van de HEERE hebben. De leiders
stonden afwijzend tegenover het optreden van de Heere Jezus, maar het volk was geen haar beter.
Zacharia 11:8 Ik roeide binnen één maand drie herders uit, omdat Mijn ziel hen niet langer kon
verdragen, en ook had hun ziel een afkeer van Mij. De Heere Jezus is – als we het zo mogen zeggen –
ontzettend afgeknapt op Zijn volk. Hij kwam met de intentie om het volk goed te doen en bij elkaar
te brengen. Maar de Heere heeft aan den lijve ondervonden wat bij het Johannes’ Evangelie achteraf
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gezien al vanaf het begin speelde. Johannes 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem
niet aangenomen. Misschien is dat ook de reden dat Zacharia de staf van LIEFLIJKHEID en
SAMENBINDING in eerste instantie weglaat uit de openbaring, omdat die achteraf geen schijn van
kans hebben gemaakt. Toch is het voor ons zo belangrijk dat Zacharia de volle openbaring bekend
maakt. Het grijpt je aan als je ziet met hoeveel genegenheid God Zijn volk Israël benaderde. Het is
ronduit schokkend om te zien hoe onbegrijpelijk hard hun afwijzing was.
De herdersstaf.

De Heere Jezus kwam naar het Joodse volk met de uitgestoken hand van God.
In het Evangelie van Johannes is er een heel hoofdstuk gewijd aan het herder-schap van de Heere
Jezus. Jezus is er niet onduidelijk over. De Heere zegt: Ik ben de goede herder. Johannes 10 Hij is die
Herder die met de twee staven van LIEFLIJKHEID en SAMENBINDING de kudde van Gods volk wilde
weiden. Vanuit verschillende invalshoeken laat de Heere zien dat Hij de goede Herder is van het
begin van zijn optreden op aarde onder Zijn volksgenoten tot het bittere einde van de kruisdood. Het
is het verhaal van kruis en opstanding dat de Heere ten deel valt en dat Hij volbrengt voor ons, de
schapen van Zijn weide. Johannes 10:11-15 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven
voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet
de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen
uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben
de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de
Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
Jezus is de goede Herder.
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De Heere Jezus kwam met goede intenties bij Zijn eigen volk. Die heeft Hij tot Zijn dood volgehouden.
Hij kwam echt voor de Joodse gemeenschap. Om een voorbeeld te noemen: De Heere Jezus sprak tot
de mensen die uit alle gebieden van het Joodse land naar Hem toekwamen. Mattheus 4:25 En grote
menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. Hij
bevestigde Zijn Woord met wonderen die Hij van Godswege mocht doen. Alles stond in het teken van
het volledige herstel. In de synagoge van Nazareth waar Hij was opgegroeid haalt de Heere het
woord aan uit Jesaja. Lucas 4:16-19 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar
Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem
werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de
plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft
Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg
te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Hier stopt de
voorlezing uit Jesaja. Uit die woorden in Jesaja kiest de Heere alleen het positieve. In deze woorden
ervaart Jezus Zijn opdracht van Godswege. Ook begaf de Heere Zich tot aan de Noord- en
Zuidgrenzen van de gebieden waar de Joden woonden. Wie niet tot het Joodse volk behoorde werd
in principe niet geholpen door Jezus. Marcus 7:26,27 Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit
Syro-Fenicië; en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar:
Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te
nemen en naar de hondjes te werpen. Later helpt de Heere haar toch, maar zij is de uitzondering die
de regel bevestigt. In die tijd was de Heere er alleen voor de Joodse gemeenschap. Iedereen die zich
uit het Joodse volk tot Jezus wendde werd genezen. Mattheus 9:35 En Jezus trok rond in al de steden
en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en
genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
De staf van LIEFLIJKHEID en SAMENBINDING.

Dit kan toch moeilijk iets anders zijn dan de staf van de liefelijkheid waarmee de goede Herder Jezus
Zijn volk tegemoet trad. Maar hoe zit het dan met staf van de samen-binding? Laten we het zo
zeggen; Het Joodse volk had zijn eenheid kunnen ontvangen in de goede Herder. De massale
afwijzing van de Heere Jezus uitlopend op de publieke liquidatie van de Heere bracht allerlei dingen
met zich mee, maar zeker ook dat de eenheid in Christus ver te zoeken was. Johannes 6:66 Van toen
af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. De Heere geeft het
aan als Hij verdriet heeft om Jeruzalem. Hij had hen bij elkaar had willen brengen onder Zijn hoede.
Mattheus 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden
zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens
bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! De liefelijkheid waarmee de Heere Jezus
Zijn volk tegemoet trad en de eenheid was ver te zoeken. Men was er niet van gediend. Jezus kreeg
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geen voet aan de grond. Het Joodse volk wees Hem hard af. Jezus heeft Zijn liefde voor het oude volk
van God volgehouden tot het bittere eind. Hij bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij
doen. Lucas 23:34 Zij hadden zo hun eigen leiders. Het volk was wat de geestelijke leiding betreft
opgedeeld in allerlei groepen, zoals de Hogepriesters en de Farizeeërs en de Schriftgeleerden en de
Sadduceeën.
De Joodse herders c.q. leiders.
Het is een onloochenbaar feit dat de Heere Jezus botste met de Joodse leiders. De zogenaamde
herders van die tijd, dat waren de Farizeeën, de Schriftgeleerden, de Sadduceeën, de Overpriesters en
de Herodianen. Incidenteel is er wel eens een uitzondering. Zo heeft de Heere waardering voor de
Schriftgeleerde die iets verstandigs te berde brengt over de liefde voor God en de naaste als eerste
en tweede gebod. Markus 12:32-34 En de Schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar
waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart
en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als
zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord
had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets
te vragen. Eindelijk eens iemand van de Schriftgeleerden die het met de Heere eens was. Ook wordt
er bij Johannes – tussen de regels door – verteld dat er leiders waren die in het verborgene volgeling
van Jezus waren. Johannes 12:42,43 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar
vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.
Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Hoewel we sympathie voor deze
mensen koesteren – vanwege hun openheid voor de Heere Jezus – komen ze er toch niet echt goed
vanaf. Hadden ze de eer van God niet hoger moeten stellen dan die van mensen? Zeker. Het maakt
maar weer eens duidelijk hoeveel de keuze voor de Heere Jezus ons kan kosten; onze status, onze
goede naam, onze plek in de synagoge of de kerk.
Pilatus en de politieke macht.

Hogepriester Kajafas de geestelijke macht.

Verder kennen wij een zekere Nicodemus die ook inzag dat Jezus meer was dan zomaar iemand met
een bijzondere mening. Johannes 3:1,2 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was
Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij
weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als
God niet met hem is. De Heere Jezus was bijzonder kritisch naar deze man toe. Toch heeft het hem
niet afgeschrikt. Deze Nicodemus – die deel uitmaakte van de Joodse Raad die Jezus veroordeelde –
stemde niet in met de veroordeling. Hij hielp bij de begrafenis van de Heere en kwam aanzetten met
kostbare zalfolie. Dat heeft hem heel wat geld gekost, maar hij had het er blijkbaar graag voor over.
Op die manier bracht hij Jezus de laatste eer, die Jezus volgens hem helemaal verdiende. Johannes
19:39 En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een
mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Ondanks het feit dat er uitzonderingen
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waren, de regel was dat de leiders van Israël botsten met de Heere Jezus. Ze waren op zich ook weer
veel met elkaar oneens. Maar ze waren zo gebeten op de Heere dat ze in een gezamenlijke haat
verbonden werden. Jezus vat het kort samen in de drie lijdens-aankondigingen. Marcus 8:31 En Hij
begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de
oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. Vergelijk
Marcus 9:31, 10:33,34 Dat mogen dan de hoofdschuldigen geweest zijn – de hogepriester en de
Schriftgeleerden en de oudsten – met de Herodianen en de Sadduceeën was de relatie al niet veel
beter.
Het Sanhedrin.
Het Sanhedrin was het joodse hooggerechtshof dat rechtsprak in godsdienstige en civiele zaken en
dat als hoogste (door de Romeinen erkende) autoriteit in Judea gold. De voorzitter van de Joodse
raad was de hogepriester. In de tijd van de Heere Jezus was dat Kajafas. De andere leden van de Raad
waren samengesteld uit de belangrijke bewegingen zoals die van de Farizeeën en de Sadduceeën. De
Schriftgeleerden die in de Bijbel als zodanig genoemd worden, waren vaak de woordvoerders van de
Farizeeën of een van de andere groepen. Het waren de theologen van het gezelschap. Zij hadden een
belangrijke positie omdat zowel de Farizeeën als de Sadduceeën zich allemaal beriepen op de
Tenach, de Joodse Bijbel. We kennen uit de Bijbel enkele leden van het Sanhedrin uit de tijd van
Jezus: Kajafas, maar ook Nicodemus, Jozef van Arimatea en Gamaliël. Het was Jozef van Arimatea die
aan Pilatus om het lichaam van Jezus had gevraagd. Johannes 19:38 Hij wilde Jezus een ordentelijke
begrafenis geven waarvoor hij zelfs zijn eigen graf beschikbaar stelde. Aan Gamaliël – waar Paulus
nog les van had gehad – werd later gevraagd wat ze met de beweging van de christenen aan
moesten. Zijn advies was het zijn beloop te laten met als argument: ‘Als het niet van God is zal het
vanzelf doodbloeden. Als God er achter zit zouden ze er toch niets tegen kunnen ondernemen.’
Handelingen 5:38,39 En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit
voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van
God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.
De Farizeeën.
De hardste clash ervaart de Heere Jezus met de Farizeeën. Dit komt misschien omdat Hij het dichtst
bij hen stond. Hij waarschuwt zijn volgelingen niet voor niets voor de manier van denken van de
Farizeeën. Die is besmettelijk, zeg maar. Jezus ziet het als gist waarmee een hele klont deeg aan het
rijzen gebracht kan worden. Je hebt als christen maar een klein beetje Farizeeër nodig om er
helemaal van doordrongen te worden. Marcus 8:15 En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het
zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Niemand begrijpt precies wat de
Heere hiermee bedoelt en tegelijkertijd heeft iedereen wel een vermoeden. Er is blijkbaar een reëel
gevaar dat wij een leven door de Geest en het bloed van Christus inwisselen voor iets wat we toch
weer zelf doen. Iets wat er op lijkt, maar het toch net niet is. Het bederf van het beste is het
slechtste.
De Farizeeën.
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Jezus vindt hen hypocriet. Het feit dat de Heere er zo over denkt heeft gemaakt dat voor ons ‘een
farizeeër’ en ‘een huichelaar’ ongeveer hetzelfde zijn. De Heere vindt hun theologie overigens nog
niet zo gek. De Heere gaat hierin zover dat Hij vindt dat je wel moet doen wat zij zeggen. Mattheus
5:20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de
Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Waar Hij bezwaar tegen maakt is
dus niet tegen de theorie, maar de geloofspraktijk. Ze hebben inderdaad heel gekke dingen. Zo
spelen ze – om een voorbeeld te noemen – God uit tegen de mensen. Een voorbeeld: In de tijd van
Jezus hebben de kinderen een zorgplicht voor de ouders. Er is geen AOW en geen pensioen. De
kinderen vormen het pensioen. Maar wat doen verschillende Farizeeërs? Die zeggen – van het geld
dat hun volgelingen eigenlijk aan hun ouders moeten geven – dat het korban is. Ze wijden het aan
God. Voor die mensen zelf maakt het niet veel uit, want dat geld raken ze toch kwijt. Maar het stoort
de Heere Jezus bijzonder dat ze het niet aan hun ouders geven, maar alleen maar aan hun religieuze
plichten denken. Jezus stelt de liefde tot de naaste gelijk aan de liefde tot God. De Farizeeën zagen
de liefde tot God als iets wat veel belangrijker was. Daar had de Heere grote kritiek op. Marcus 7:913 En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te
houden! Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt,
die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban
(dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem
niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door
uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. De Heere had vooral
kritiek op de voorgangers van de Farizeeën: de Schriftgeleerden. Hij vond die mensen uit op eerbejag,
geldzuchtig en schijnheilig. Marcus 12:38-40 En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de
Schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten,
op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Zij verslinden de
huizen van de weduwen en voor de schijn bidden zij lang. Dezen zullen een zwaarder oordeel
ontvangen.

Geld apart gezet voor een korban, een offer.
De verwoesting van stad en tempel in 70 AD.
Er is een aspect wat we wat minder helder terugzien. Het gaat om Zacharia 11:8 Ik roeide binnen één
maand drie herders uit, omdat Mijn ziel hen niet langer kon verdragen, en ook had hun ziel een afkeer
van Mij. Zo specifiek – met het getal drie – is de openbaring van het Nieuwe Testament niet. Het
meest voor de hand liggend is dat Jezus met verschillende groepen botste. Het was zelfs niet agree to
disagree, het met elkaars eens zijn dat je het niet eens bent. Het was meer: ‘Wil de echte herder
opstaan.’ Jezus is de goede Herder. Hij claimde de plaats die Hem van Godswege toekwam, maar de
andere zogenaamde herders accepteerden dat niet. Die lieten zich niet van hun plaats duwen. Het
werd Hij of wij. En toen werd het Hij. Toen ook het volk daarin meeging en de Heere Jezus niet
herkende en ook niet erkende, heeft de Heere hen aan hun leiders en daarmee aan hun lot

65
overgelaten. Want zo staat het er voluit: Zacharia 11:9 Toen zei Ik: Ik zal u niet meer weiden. Laat
sterven wat sterft, laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden en laten zij die overblijven
elkaars vlees verslinden. Zo is het ook wel ongeveer gegaan. De vriendelijkheid van God en de eenheid
van het Joodse volk was na Jezus’ verblijf op aarde ver te zoeken. De leiders buitelden over elkaar
heen. Het gezag van bepaalde leiders verdampte, de eenheid was verdwenen. Men verzeilde al gauw
in de Joodse oorlog die uitliep op de verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel in het jaar 70
AD.
De verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel in 70 AD.

Het laatste gedeelte van Zacharia 11 lijkt hierop van toepassing. Wie goed oplet heeft opgemerkt dat
Zacharia zich niet één, maar tweemaal als huurling-herder moet verkleden. Zacharia 11:15-17 De
HEERE zei tegen mij: Neem u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder. Want zie, Ik zal een
herder in het land doen opstaan: naar wat dreigt uitgeroeid te worden, zal hij niet omzien, de jonge
dieren zal hij niet gaan zoeken, wat gebroken is, zal hij niet genezen, wat nog overeind staat, zal hij
niet verzorgen, maar hij zal het vlees van de vette dieren eten en hun hoeven zal hij afrukken.
Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn
rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden. Dit is andere
koek. Ditmaal stelt de profeet Zacharia niet de Heere Jezus voor Die het volk tegemoet treedt met
liefelijkheid en eenheid en pas toen Hij en het Evangelie vrij massaal werd afgewezen en verworpen,
het volk aan zijn eigen nukken overleverde. Ditmaal zijn het gewoon de slechte herders waar de
mensen aan worden overgeleverd de Farizeeën en de Sadduceeën en de Zeloten en de Sicarii en de
Hogepriesters enz. In feite zijn deze mensen in die tijd meer met zichzelf bezig dan met het welzijn
van het volk. Het zijn mensen die gekleefd zitten aan het pluche, die hun eigen positie maar al te
graag veilig willen stellen. Uiteindelijk loopt de verwerping van Jezus als Messias uit op de
verwoesting van de tweede tempel in het jaar 70 AD. Het is een oordeel van God over een volk dat
weigerde om Zijn uitgestoken hand aan te pakken.

Joods-Christelijke Toekomstverwachting vanuit Zacharia. Het hele verhaal
Deel 4
Zacharia 12-14
Israël en/of Juda.
In de voorgaande hoofdstukken zagen we naast de naam Juda, die van Israël. Zeer begrijpelijk
vonden we toen, want – Israël mag dan oorspronkelijk de naam voor heel het volk geweest zijn – na
de scheuring van het rijk werd het de naam van de tien stammen in het Noorden. De ballingschap
van het Noorden (722 v Chr.) lag al weer zo’n twee eeuwen achter Zacharia. Voordat iedereen denkt
dat de HEERE het grootste deel van Zijn volk vergeten is, wordt de naam Israël in Zacharia – maar ook
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bij andere profeten – nadrukkelijk verbonden met de toekomst van het volk van God. Zo ook in de
aanhef van Zacharia 12:1 De last, het woord van de HEERE over Israël. Toch – zo gaat het soms – zijn
we gaan spreken over het Joodse volk. De stam Juda (= Jood) is – en misschien is dat ook wel te
begrijpen – boven komen drijven. Feitelijk is het Juda en Jeruzalem dat centraal staat in de profetieën
van Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Ook in Zacharia staat Jeruzalem centraal dat herbouwd wordt
compleet met de tempel van de HEERE. In Zacharia 12 is het Juda te voor en te na. Die naam Juda
komt zeker 6maal voor in ons hoofdstuk, terwijl we de naam Israël – na vers 1 – nergens meer
ontwaren. Ook nu kennen we het Joodse volk, al is – vanwege de Staat Israël – de naam Israël ook
wel weer redelijk terug. Iemand heeft er op gewezen ‘dat dit dan allemaal waar mag zijn, maar dat
de twaalf stammen van Israël toch niet verdwenen zijn.’ Uit de registers van Ezra 3 weten we dat niet
alleen de bewoners van Juda’s dorpen en steden, maar ook die van de Noorden (= Israel)
terugkwamen. Denk aan de afvaardiging uit Bethel. Het Nieuwe Testament bevestigt deze gegevens.
Van de profetes Anna weet Lucas bijvoorbeeld te vertellen dat ze uit Aser komt. Lukas 2:36 Iemand
als Paulus weet van zichzelf – uit de goed bewaarde familietraditie – dat hij een Benjaminiet is.
Filippenzen 3:5 Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een
Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër. Jozef, de man van Maria wist zelfs te
vertellen dat hij niet alleen uit Juda Bethlehem afkomstig was, maar ook nog eens van de koninklijke
familie van David afstamde. Ga er maar gerust vanuit dat elke rechtgeaarde Jood weet waar hij
vandaan komt. Dus de twaalf stammen zijn er wel, maar de verzamelterm voor het hele volk is na de
ballingschap het Joodse volk geworden en die naam heeft gedurende het vervolg van de geschiedenis
standgehouden. Het is niet anders. Zacharia 12 geeft blijk van zowel het een – Israël – als het andere,
namelijk dat het hele volk feitelijk genoemd wordt naar de stam Juda/Jood. Zacharia 12 begint met
het woord: Last. Men weet niet goed raad met het Hebreeuwse woord dat ook wel vertaald wordt
met de term profetie of uitspraak. Feitelijk wordt – nadat dit woord is gebezigd – keurig verteld wat
God ermee voorheeft: het woord van de HEERE over Israël. Ditzelfde lastig te vertalen woord staat
aan het begin van Zacharia 9. We gaan er vanuit dat Zacharia 9-11 een geheel vormt, terwijl van
Zacharia 12-14 hetzelfde te zeggen valt. De hoofdstukken Zacharia 12, 13 en 14 horen bij elkaar.
Het Joodse volk is het volk Israël.

Israel en Juda.
In het boek Zacharia zien we dat God het Noordrijk Israel er helemaal bij betrekt. Niet alleen
worden ons ervan bewust – met de delegatie uit Bethel in Jeruzalem – dat de teruggekeerde
ballingen niet alleen bestaan uit Judeeërs maar ook uit ballingen van de noordelijke steden en
dorpen. Dat hadden we overigens al op kunnen maken uit de lijst van namen van teruggekeerde
ballingen die in Ezra per dorp of stad geregistreerd worden. Zo ook Bethel. Ezra 2:28 de mannen
van Bethel en Ai: tweehonderddrieëntwintig; Niet alleen bij de afgevaardigden van Bethel in
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Jeruzalem, maar ook verderop benadrukt God de eenheid van het herstelde Godsvolk. Zacharia
10:6 Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik verlossen. Ik zal hen
terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had.
Ik ben immers de HEERE, hun God: Ik zal hen verhoren! Wanneer we ditmaal bepaald worden bij
Juda dienen we ons af te vragen wat het doel van de HEERE is. Het zou kunnen zijn dat God de
koninklijke familie van David meer deel uit laat maken van de stam Juda en ook andersom; dat de
leden van de stam Juda – die verspreid rondom Jeruzalem wonen – meer verbonden worden met
de koninklijke familie. Indien God bepaalde mensen naar voren wil halen en wil eren dan lijken dat
vooral de ‘gewone’ leden te zijn van de stam Juda. Zacharia 12:7 En de HEERE zal de tenten van
Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van
Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Wat is een koning zonder leger? De rehabilitatie van de
gewone volksgenoot van Juda.

De Verlosser is de Schepper.
In het begin van Zacharia 12 geeft de HEERE Zijn visitekaartje af. Zacharia 12:1 De HEERE spreekt, Die
de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. We moeten
feitelijk nog iets preciezer zijn. Wie het geheel van Zacharia 12 goed tot zich laat doordringen, kijkt er
niet van op dat dit gedeelte begint met een doxologie. De NAAM van God wordt groot gemaakt.
Zacharia 12 opent met de Almacht van God. Hij is ‘de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Hij
is aan het Woord. Feitelijk staat het er nog spannender namelijk in de tegenwoordige tijd. Schepping
is namelijk niet alleen iets van het verleden. Voor de HEERE is de schepping iets van elke dag. God is
niet de grote klokkenmaker die de klok heeft gemaakt en opgewonden en vervolgens loopt de klok
uit zichzelf tot het einde. De HEERE onderhoudt Zijn schepping tot de dag van vandaag. Hij, de
Schepper van hemel en aarde is ook de Verlosser van de wereld. Hij neemt de geschiedenis in Zijn
hand en voltooit die ook. In de grote ruimte en tijd van de hemel en de aarde wordt ook de kroon
van de schepping genoemd: de mens. God, Die de geest van de mens in zijn binnenste vormt. We
worden herinnerd aan Genesis 2:7 Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.
Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.

De mens, daar heeft de HEERE heel wat mee te stellen gehad. Door de zondeval raakte de mens in de
greep van Gods tegenstander, de duivel. De duivel gijzelde de mens met de wapens van de dood en
de schuld. Hij had de mens verleid tot het kwaad. Door de zonde – als oorzaak – was de mens tegen
het rechtvaardige vonnis van God aangelopen met – als gevolg – de dood. Vanaf het begin heeft de
HEERE duidelijk gemaakt dat Hij de mens gaat verlossen uit de dodelijke greep van de satan en dat
Hij de satan zou vernietigen. Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel
vermorzelen. Oftewel: het is oorlog. Sommige mensen denken dat het voor God peanuts is om de

68
satan – een gevallen engel – te verslaan. Dat was het ook, ware het niet dat de satan de mens in zijn
greep had met ‘de wapens’ van schuld en dood. Het was de kunst eerst de mens te bevrijden uit de
greep van de boze om vervolgens de tegenstander te kunnen vernietigen.
God met Zijn macht en kwetsbaarheid.
Wat we zien in Zacharia 12 is God in al Zijn Almacht en Sterkte. Tegelijkertijd zien we God in heel Zijn
zwakheid en kwetsbaarheid. Langs deze twee wegen overwint God Zijn vijanden en bevrijdt Hij de
uitverkorenen. Dit is zoals de HEERE – overmacht en kwetsbaarheid – Zich bekend maakt in de
geschiedenis van Zijn volk. God laat Zich van Zijn machtige kant zien. Maar de HEERE heeft ook een
ongedacht kwetsbare kant. Deze kant van God zien we in de Persoon van Jezus Christus, Gods Zoon.
De Heere Jezus is gekomen om de satan te overwinnen. 1 Johannes 3:8 Hiertoe is de Zoon van God
geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. In eerste instantie ziet het er naar uit
dat de Heere de strijd verliest. Hij wordt overgeleverd door Zijn volksgenoten aan de Romeinen die
Hem laten kruisigen. Maar niet alles is wat het lijkt. De Heere boekt feitelijk een geweldige
overwinning op Zijn tegenstander. Wat gebeurde er namelijk? Als onschuldig mens onderging de
Heere aan het kruis van Golgotha het oordeel van God over de mensheid. God bevestigt de
overwinning van Zijn Zoon Jezus Christus door de opstanding uit de dood op de derde dag. Ieder
mens die in de Heere Jezus gelooft ontvangt vergeving van zonden en redding van de komende
toorn. Zelfs de satan heeft zich laten verrassen door deze bevrijdingsactie van Gods kant. Hij moet
alle mensen laten gaan die de uitgestoken hand van God in Christus aanpakken. Dit is de kwetsbare
kant van God. Dit is het ook zoals de HEERE – de Schepper van hemel en aarde – Zich hier in Zacharia
12 bekend maakt. Hij is het die in al Zijn Macht en Heerlijkheid de aanval van de volken op Zijn volk
en Zijn stad – ja de aanval op God Zelf – met grote overmacht afslaat. De HEERE overwint Zijn
tegenstanders. Hij – Die machtige God – is het ook Die Zich in alle kwetsbaarheid en ogenschijnlijke
zwakheid heeft laten doden aan het kruis van Golgotha. Er is namelijk een verwijzing naar de
kruisiging van Jezus in Zacharia 12. We lezen van de dood van (de Zoon van) God in Zacharia 12:10 Zij
zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.
Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.

Het is het Nieuwe Testament dat aan dit vers de gezaghebbende duiding geeft. Johannes haalt dit
vers aan op het moment dat een Romeinse legerofficier met een zwaard een snee heeft gemaakt in
de zijde van Jezus. Er stroomt water en bloed uit ten teken dat de gekruisigde overleden is. Twee
verzen worden hier vervuld volgens Johannes: 1. Men hoeft de benen van de Heere niet te breken
om de dood te bespoedigen. Psalm 34:31 2. Door de snee met het zwaard constateert de officier de
dood van Jezus. Dat doet Johannes denken aan Zacharia 12:10. Johannes 19:35 En die het gezien
heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook
u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem
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zal gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken
hebben.
De eindstrijd van de volken tegen God en Jeruzalem.
Het is opmerkelijk dat we hier in Zacharia horen van de oorlog die in de eindtijd gevoerd zal
worden tegen God en Jeruzalem. Zacharia 12:2,3 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende
beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al
de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van
de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op zich is dat niet nieuw. Ook in Ezechiël openbaart
God deze toekomstige breed gedragen eindstrijd van de volken tegen God en Zijn volk. Daar
noemt God de vijandelijke koningen met naam en toenaam: Gog en Magog. Ezechiël 39:1-7 En u,
mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst
van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en
u op de bergen van Israël brengen, maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit
uw rechterhand doen vallen. Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de
kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. Ik zal Mijn heilige Naam te midden
van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen
de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. De oorlog tegen de heiligen in de
eindtijd wordt in het boek Openbaringen bevestigd. Openbaring 20:7-9 En wanneer die duizend
jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal
uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en
Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij
kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de
geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Op zich is de
eindstrijd een element uit de eindtijd; anderszins is het een openbaring dat God hier met Zacharia
over spreekt.

Achter de eindstrijd ligt namelijk een bijzondere beweging van God. Wij weten allen dat God –
vanwege de verwerping door Israel – met het evangelie naar de volken is gegaan. Paulus heeft
deze afwijzing ook ervaren in zijn persoonlijke missie. Toen de Joodse gemeenschap in de
buitenlandse steden het evangelie in meerderheid bleef afwijzen zei de apostel dat God om die
reden Zijn volk in het vervolg zou passeren en met het goede nieuws naar de heidenen zou gaan.
Handelingen 13:46,47 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord
van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige
leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons
geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het
uiterste van de aarde. Ook in de Romeinenbrief 11 heeft hij deze gewijzigde toe-wending – in
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plaats van Israel naar de volken – van God verwerkt. Hoewel de apostel Paulus zich er later van
bewust wordt, was het voor de Heere Jezus reeds duidelijk dat de afwijzing door de Joodse
gemeenschap – van Hem als Messias – de verwoesting van Jeruzalem en de tempel betekende.
Markus 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. Er zijn twee
gevolgtrekkingen die voortvloeien uit de eschatologie van Zacharia:
1. Reeds in Zacharia 12:10 (Zij zullen Mij zien Die zij doorstoken hebben) is de afwijzing van de
Messias voorvoelbaar. De afwijzing van Christus en het Evangelie zullen leiden tot de verwoesting
van Jeruzalem in het jaar 70 AD en de diaspora van het Joodse volk. Die tijd gebruikt God om de
volken wereldwijd te benaderen met het evangelie van verlossing en velen te redden uit alle
landen en talen.
2. Wanneer God in Zacharia spreekt van de dood van Jezus én van het slotakkoord van de
geschiedenis – de oorlog tegen God en Jeruzalem – is er ook plaats voor de gevolgtrekking van de
terugkeer van de Joden naar het land van herkomst en het bezit van het land Israel en de stad
Jeruzalem tegen het eind van de tijd. Dat is namelijk voorzegd door de Heere Jezus (Markus
13:14), door Paulus (Romeinen 11:25), door Johannes (Openbaring 7:1-8) en door Lukas (Lukas
21:24). Zonder het met zoveel woorden te zeggen leert de HEERE ons dus ook in Zacharia dat Hij –
na een periode van 2000 jaar evangelie voor de volken – terug zal keren tot Zijn oude volk Israel.
Dat is gebeurd in 1948 AD. Inmiddels is het Joodse volk terug in het land dat God aan hun
voorouders en aan hen schonk en is de stad Jeruzalem ook in hun bezit als de eeuwige hoofdstad.
De tempelbouw laat nog even op zich wachten. De tijd is er nog niet rijp voor. De Arabische volken
(de Islam) lijken de weg te blokkeren. Mogelijk doen zij in de (nabije) toekomst een stap opzij. De
eindstrijd ligt in een verder weg gelegen moment in de tijd.

Een zware steen.
De volken zullen de indruk hebben dat ze zelf aan de touwtjes trekken wanneer ze tegen Jeruzalem
ten strijde trekken. Feitelijk bepaalt God de loop van de geschiedenis. Hij bedwelmt hen met wijn.
Zacharia 12:2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja,
ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Wijn is de metafoor die de HEERE er op
loslaat. Wijn maakt mensen overmoedig. Ook wordt de reële inschatting – van wat wel en niet kan –
minder naarmate de hoeveelheid wijn toeneemt. Jeruzalem oefent blijkbaar – gewild of ongewild –
een bepaalde kracht uit op de volken. God de HEERE krijgt het voor elkaar dat zijn vijanden Jeruzalem
aanvallen op een moment dat ze daar feitelijk nog niet klaar voor zijn. Waren het de successen in
Juda die hen overmoedig maken? Het zou zomaar kunnen. Feit is dat ze vervolgens optrekken tegen
Jeruzalem in de veronderstelling dat ze die stad niet alleen zullen belegeren, maar ook innemen en
verslaan. Maar ze zullen zichzelf lelijk in de vingers snijden. Met het beeld van de rots of de zware
steen, maakt God duidelijk dat de wereldbevolking zich enorm zal vertillen aan Jeruzalem. Deze actie
wordt hen noodlottig. Zacharia 12:3,4 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een
steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe
sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag,
spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid.
Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met
blindheid slaan.
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Op de dag dat alle volken tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken.

God is een meester in tactiek. Met de manier waarop de HEERE Zich liet zien – of in het begin juist
niet liet zien – bij de strijd om Zijn volk, legt Hij de tegenstander in de luren. De tegenstander denkt
dat God niets kan. Er is veel te zeggen over de strategisch gekozen aanpak van de HEERE om Zich de
ene keer met grote overmacht en de andere keer in onbegrijpelijke kwetsbaarheid op te stellen. Zo
was de lijdensweg van Christus gewoon nodig om ons mensen van onze zonden te bevrijden. Maar
het heeft ook altijd iets strategisch in zich gehad, bijvoorbeeld alleen al in die zin dat de satan zich in
de luren heeft laten leggen. De satan heeft zich nooit gerealiseerd dat hij – door Jezus Christus te
laten doden – meewerkte aan zijn eigen ondergang. Toch is dat zo gegaan. Paulus merkt dit op in 1
Korintiërs 2:7,8 Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die
verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die
niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij
de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Met Zijn strategie van macht en zwakheid legt de
HEERE niet alleen de aardse machthebbers is de luren, maar God is ook de geestelijke machten te
slim af.
De eindstrijd getekend in de termen van de eigen tijd.
Zowel bij Ezechiël als in Zacharia wordt de eindstrijd redelijk gedetailleerd uitgetekend. Iemand zal
zich afvragen of we ons de eindstrijd moeten voorstellen als een oorlog met paarden en
strijdwagens, zwaarden en speren? De oorlog is duidelijk getekend binnen de Oudtestamentische
setting. De overeenstemming is dat het een strijd is tegen God en Jeruzalem, het verschil dat er
met moderne wapens gevochten zal worden. Wanneer Openbaring 20 inderdaad een latere
weergave van dezelfde strijd is, zien we wat dat doet met het vuur dat in beide voorgaande
beschrijvingen in Ezechiël en Zacharia een belangrijke rol speelt. Daar is het het vuur dat in de
strijd een machtig wapen kan zijn, maar ook na de strijd dienstbaar kan zijn bij het opruimen van
alles wat achterbleef op het land. In Openbaring 20 vormt de overwinning op de volkenrenwereld
tegelijk het laatste oordeel, dwz. het einde van de oude wereld. De voormalige vijanden van God
gaan naar het vuur van de hel. Openbaring 20:10,14 En de duivel, die hen misleidde, werd in de
poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen
dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En de dood en het rijk van de dood werden in de
poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Er zijn derhalve overeenkomsten en verschillen
tussen verwachting en vervulling, maar de essentie is gelijk.
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De vlammen en verzengen de omringende volken. Jeruzalem zal blijven staan waar het staat.

Het huis van David.
Hoewel de mensen uit Juda en Jeruzalem vechten als soldaten moet toch een ding onmiskenbaar
duidelijk geworden zijn. Ze hebben de overwinning niet aan zichzelf te danken maar aan de HEERE.
Normaal is er iets van competitie tussen stad en platteland. Meestal gaat de stad – in dit geval
Jeruzalem – met de eer strijken als het om oorlog en vrede gaat. Het buitengebied ligt namelijk
helemaal open en wordt overlopen door mensen met vijandelijke bedoelingen. Daar helpt geen lieve
moeder aan. Sterker, de neiging die zich in tijd van oorlog van veel mensen meester maakt – om naar
een ommuurde stad te vluchten – bevestigt het idee dat je beter af bent in een stad. Maar ditmaal
kunnen ze elkaar een hand geven, stad en platteland. Juda doet niet onder voor Jeruzalem en
omgekeerd hoeft Jeruzalem zich ook nergens voor te schamen. Het wordt duidelijk dat er behalve de
inwoners van Jeruzalem en de Judeeërs nog een groep is die in het oog springt. Het lijkt een
verbijzondering van de Judeeërs aangezien het ook mensen zijn die afstammen van Juda: het huis
van David. Hoewel het begrijpelijk is dat deze mensen gesitueerd worden in Jeruzalem – er wordt
namelijk verwezen naar de koninklijke familie van David en die resideerde in Jeruzalem – blijft er
toch veel te raden over. Dat huis van David; Wat is hun positie? Het gaat niet om de koning, maar om
mensen die blijkbaar deel uitmaken van de koninklijke familie. Een ding is wel duidelijk, men mag van
de koninklijke familie – als het gaat om strijd en de inzet voor vrede en veiligheid – misschien wel
meer verwachten dan van gewone mensen. Termen vallen als: Wie onder hen wankelt, zal op die dag
als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen. De
familie van David heeft een aardse, maar ook een hemelse kant. Langzaam maar zeker lijkt de
opsomming op te klimmen van de aarde naar de hemel. Het begint bij koning David, die bekend staat
om zijn onverschrokkenheid en grote strategische overwinningen. Er wordt op aarde gevochten,
maar ook vanuit de hemel. De tweede Die genoemd wordt is namelijk God Zelf. Opmerkelijk genoeg
vertaalt de HSV met goden, Elohim een woord wat in de Bijbel normaal met God wordt vertaald, als –
zoals hier het geval is – de God van de Bijbel bedoeld wordt. Tenslotte is er de Engel van de HEERE
oftewel de Maleach Jahwe, Die we in Zacharia hebben leren kennen als de Heere Jezus. Het kan bijna
niet anders – bij het huis van David en de strijd – of de gedachte dringt zich aan de Bijbellezer op aan
Jezus, de Zoon van David. Hij is de Zoon van God en de zoon van Maria Die de hemel en de aarde
verbindt. Hij strijdt de geestelijke en historische strijd en zal de satan én de wereldheerser van dat
moment overwinnen. Hij is het in Wie Gods Zijn kwetsbaarheid, maar later ook Zijn Almacht laat zien.
De eindstrijd is volgens Openbaring 20 een fysieke strijd op aarde, maar ook een geestelijke strijd van
Christus tegen de satan met de definitieve vernietiging van de satan en de volkerenwereld die tegen
God opstaat. Het is de Heere Jezus, Die Zich – na Zijn sterven en opstanding – met de Hemelvaart
gezet heeft aan Gods rechterhand totdat al zijn vijanden als een voetbank voor Zijn voeten liggen.
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Hij, Jezus zal in de eindtijd komen op de wolken van de hemel en Hij zal de aanval op Jeruzalem en de
gelovigen afslaan en de definitieve bevrijding brengen. Openbaring 19:11-16 En ik zag de hemel
geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij
oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd
waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En
Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de
legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn
mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden
met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de
almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der
koningen en Heere der heren.
Koning David.

Herstel van de relatie met het Joodse volk.
Op een gegeven moment zullen de volken gezamenlijk – in militaire zin – optreden tegen Israël. Het
is de vraag waar de vijandelijkheden vandaan komen? Vermoedelijk hebben we te maken met een
wereld die het christelijk geloof van zich afgeschud heeft zoals een eend het water. De apostel Paulus
waarschuwt daarvoor in Romeinen 11. Als de heidenen die christen geworden zijn op een gegeven
moment zouden vergeten wat de genade van God betekent, moet Gods oude volk Israel het
ontgelden, zo lijkt het wel. Op dat moment kan God de geschiedenis ook omkeren en Zich weer in
genade tot Zijn oude volk richten. In WOII keert het hart van het eens christelijke Europa zich finaal
tegen het Joodse volk. Men wil met ‘die endlösung der Judenfrage’ het volk Israel totaal vernietigen.
Dit is vermoedelijk ook het moment waarop God Zich tot Zijn oude volk keert en hen zegent. In 1948
AD ontvangen de Joden de mogelijkheid om in het land van herkomst de Staat Israel te stichten. De
geschiedenis daarna – in de oorlogen en de overwinningen – ontwaart men de hand van de HEERE
Die Zijn volk redt. Tijdens de oorlog van 1967 AD krijgt Israel opnieuw Jeruzalem in handen om die
eeuwige hoofdstad nooit weer los te laten. Naast de terugkeer tot het land is er ook de mogelijkheid
van de terugkeer tot God, aangezien de HEERE ook de verharding die over het Joodse volk lag,
beloofde weg te nemen. Dat biedt een hoopvolle verwachting voor de toekomst van Israel, iets wat
de apostel tegen het einde van zijn betoog – als ware het een publiek geheim – nog eens wil
onderstrepen. Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis
(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat
de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ook hier weer dat veel betekende woordje totdat.
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totdat

een veelbetekenend woordje in de Bijbelse eschatologie.

Nadat het Joodse volk niet alleen de Messias Jezus heeft overgeleverd aan het kruis en ook het
Evangelie van verzoening en de Heilige Geest door het geloof in de Here Jezus Christus had
afgewezen – en dus verworpen werd – zal het tegen het eind van de tijd een opleving kennen juist op
het punt van het aanvaarden van Jezus als Verlosser en Heere. Met de volken zal het er in die tijd
slecht voorstaan. Zij hebben juist vrij massaal afscheid genomen van het christelijk geloof. Toch
houden ze een zekere gevoeligheid ten aanzien van de God van de Bijbel. Liepen ze er eerst vrij
massaal mee weg, tegen het eind van de tijd lopen voormalige gelovigen tegen God en de gelovigen
te hoop. Feitelijk zal de kritische houding tegenover Israël resulteren in een grote militaire actie
richting Joods gebied en Jeruzalem. Tegen het eind van de tijd is de sympathie bij de HEERE compleet
omgeslagen. Lag Gods hart eeuwen bij de gelovigen uit de volken, wanneer die Hem massaal de rug
toe keren zal de HEERE Zich opnieuw wenden tot Zijn oude volk Israël. Daarvan maakt Zacharia
melding. Zacharia 12:9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem
oprukken, zal willen wegvagen. Terwijl de houding van God in de eindtijd jegens de heidenen er niet
om liegt, is de HEERE mild en open naar Zijn oude volk toe. Dat is niet alleen te merken in de relatie
van God naar de mens, maar dat levert visa versa ook veranderde mensen op. De harten van de
Joodse gemeenschap zullen zacht worden en de genade en vergeving bij God zoeken. Zacharia 12:10
Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en
van de gebeden uitstorten. Zo kunnen God en de Joodse gemeenschap elkaar weer in de armen
sluiten. Men begroet elkaar zoals de vader van de verloren zoon zijn zoon begroette. Genade gaat uit
van God en het gebed om genade gaat uit van het volk. Het sluit bij elkaar aan als de sleutel op een
slot. De deur kan open naar God en naar de mensen. Vinden we bij God genade bij de mensen zien
we een groeiend besef van wat men gedaan heeft en een diep berouw. Zacharia 12:10 Maar over het
huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden
uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven,
als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt
over een eerstgeborene. De Joodse gemeenschap zal geschokt zijn als ze er achter komen wat ze
gedaan hebben toen ze de Jezus overleverden om gekruisigd te worden.
Een Geest van genade.

Mij Die ze doorstoken hebben.
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Aan de ene kant is het begrijpelijk dat de Joodse gemeenschap van de eindtijd zich bewust wordt
van de implicaties van dood van Jezus. In de Bijbel worden zij getekend als een volk dat in
meerderheid de Messias én het evangelie de rug heeft toegekeerd. Ook indien dit een proces van
eeuwen is geweest, waarin de houding van de meerderheid van de Joden ten aanzien van het
evangelie onveranderd bleef, dan zal – op het moment wanneer God de verharding wegneemt
en de openheid voor Christus Jezus groeit – het besef door kunnen dringen van de dingen die in
het begin van onze jaartelling hebben plaatsgegrepen. Een ding is duidelijk, het zijn de bekeerde
Joden die berouw zullen voelen over de dood van Jezus. De anderen zullen nog steeds niets van
de Heere moeten hebben. Wij kennen iemand die hetzelfde is overkomen; Paulus. In het begin
moest hij niets hebben van Christus; sterker hij bestreed Hem en de verbreiding van het
evangelie met alles wat in hem was. Handelingen 9:1 Hij beschouwt zichzelf achteraf als iemand
die buitengewone genade van God is ten deel gevallen. 1 Korinthe 15:8-10 En als laatste van
allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de
apostelen – ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van
God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet
tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar
de genade van God, die met mij is. Voor Paulus is de afwijzing van Christus door het Joodse volk
het bewijs dat zij net als de heidenen alles van de genade van God in Christus moeten hebben.
God heeft door het geloof in Jezus Christus van voormalige vijanden vrienden gemaakt. Zij
hebben geen streepje voor en zijn – met al hun gedenkwaardig oude tradities – ook niet beter
dan de volken Ondanks de verschillen – die vermoedelijk een blijvend karakter dragen – zijn de
overeenkomsten tussen Joden en niet-Joden in het verband met onze redding doorslaggevend.
Er is niemand – geen Jood en geen heiden – die buiten Christus om gered kan worden.
Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam
onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
Elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.

Twee aanhalingen in het Nieuwe Testament.
Het is opmerkelijk dat dit Bijbelgedeelte – Mij, Die ze doorstoken hebben – tweemaal wordt
aangehaald in het Nieuwe Testament. De eerste keer valt op een moment waarop de Heere Jezus
nog aan het kruis hangt. We lezen het in Johannes 19:33-37 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen
dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in
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Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien
op Hem Die zij doorstoken hebben. De situatie is duidelijk. In feite hebben de Joden Jezus niet
gestoken met een zwaard, maar was het een Romeinse soldaat. Wel is het zo – en dat is natuurlijk de
achterliggende reden – dat de Romeinen het vonnis uitvoerden waarvoor de Joden Jezus hadden
veroordeeld. Omdat zij de dood door kruisiging niet zelf mochten toepassen – die was aan de
Romeinse overheid voorbehouden – moest die straf via Pilatus tot uitvoering worden gebracht. En zo
geschiedde. Toen de soldaten een ronde maakten bij de mensen die aan het kruis hingen braken ze
de beenderen om hun dood te bespoedigen, maar Jezus was al gestorven. Dat wilde men bevestigd
zien. Door het maken van een wond in de zij, zag men dat er water en bloed uitkwam. Blijkbaar was
dat de bevestiging die men zocht; namelijk dat Jezus reeds overleden was. Om die wond te maken
werd Jezus met een lanspunt in zijn zijde gestoken. Het zien van dat maken van die steekwond deed
Johannes herinneren aan dit Bijbelvers uit Zacharia.
Tweemaal Pinksteren?
Hoewel er geen directe referentie is naar Zacharia 12 heeft de Pinksterpreek van Petrus tot gevolg
dat veel Joden zich plotseling realiseren wat ze gedaan hebben. Petrus windt er dan ook geen
doekjes om. Feitelijk zegt hij dat zij Jezus gekruisigd hebben, maar dat God een bijzondere
wending gegeven heeft aan Zijn dood. Handelingen 2:36 Laat dan heel het huis van Israël zeker
weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd
hebt. Veel Joden schrikken zich een hoedje als tot hen doordringt wat ze op hun geweten hebben.
Die schrik en het berouw wat er mee gepaard gaat doet veel denken aan deze tekst in Zacharia. Op
de dag van de uitstorting van de Heilige Geest is er die Geest van genade en van de gebeden om
genade. Ze vragen geschokt aan Petrus ‘Hoe het nu verder moet met hen?’ Gelukkig komt Petrus
met het volle aanbod van genade door het geloof in Jezus Christus. Handelingen 2:37-39 En toen
zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:
Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van
de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf
zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Wat we in het begin zien – het diepe berouw
direct na de dood van Jezus aan het kruis – zullen we ook tegen het einde van de tijd ontwaren.
Opnieuw zal er in de eindtijd een soort van uitstorting van de Heilige Geest zijn. Dit zien we niet
alleen bij Zacharia maar ook bij Ezechiël 36:24-27 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle
landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u
zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een
nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw
lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal
maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
Zal er in de eindtijd opnieuw een soort van uitstorting van de Heilige Geest zijn?
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Ook bij de wederkomst van Christus is er een herinnering aan deze Zacharia tekst.
De tweede keer dat we deze tekst uit Zacharia 12 tegenkomen in het Nieuwe Testament is tegen het
einde van de tijd. We bevinden ons ditmaal niet direct na de dood van de Heere aan het kruis, maar
ontmoeten Hem bij Zijn wederkomst. Het is dezelfde Johannes, de Evangelist die van God de
volgende Openbaring mag doorgeven over onze Heere Jezus Christus. Openbaring 1:7 Zie, Hij komt
met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de
aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Op het moment waarop de Heere Jezus terugkomt
op de wolken zullen de gelovigen uit de volken en Israel Hem zien. Dat heeft als bijkomend effect dat
we ook Zijn wonden gewaar worden. Niet alleen op aarde ook in de hemel is aan de Heere Jezus nog
steeds te zien dat Hij de gekruisigde is. Hij wordt in het boek Openbaring genoemd ‘het Lam dat staat
als geslacht’. Een Lam, dat geslacht is kan niet staan, dat is duidelijk. Het feit dat dit Lam staat als
geslacht betekent dat aan de opgestane Heere ook in de hemel te zien is dat Hij doorboord is
geweest. Openbaring 5:6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden
van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven
Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.
Het Lam Gods.

Het zal ons telkens opnieuw ontroeren wanneer wij de Heere Jezus in de hemel of op de nieuwe
aarde ontmoeten. We zien in één oogopslag Zijn lijden en opstanding, Zijn grote liefde voor ons. Het
zal ons vergaan als 24 oudsten die op hun knieën vallen om Jezus te aanbidden en als de engelen die
een lied aanheffen bij het zien van het Lam. Openbaring 5:9,10 En zij zongen een nieuw lied en
zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en
hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze
God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
Naarmate God ons meer nabij is, komt de donkere kant van onze schuld sterker aan het licht.
In het boek Openbaring is de hele wereld getuige van de terugkomst van de Heere Jezus Christus
op de wolken. Het is de vraag of Zacharia 12 verwijst naar de wederkomst van Jezus. Daarvan is
pas sprake in Zacharia 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem
ligt, ten oosten ervan. Vermoedelijk hebben we in Zacharia 12 eerder te doen met een doorbraak
van het evangelie in de Joodse gemeenschap, waardoor men zich bewust wordt van wat er zich in
de geschiedenis heeft afgespeeld. We lezen in Zacharia 12:10 Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij
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doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind;
en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dit vers liegt
er niet om: God is aan het woord. God zegt dat zij Hém doorstoken hebben. Het is een verwijzing
naar de dood van Jezus. De dolksteek heeft Jezus’ leven niet beëindigd, maar zijn dood
aangetoond. Toch wordt voor iedereen die de lijdensgeschiedenis ter harte neemt duidelijk dat wij
mensen Gods Zoon hebben laten doden. Wij mensen, zeg ik. Niet zij, de Joden. De geschiedenis
van de mensheid leert ons zeker twee dingen: Wij mensen namen geen genoegen met onze plek.
We wilden als God zijn. Toen God kwam om ons te redden uit onze verlorenheid en schuld,
hebben we God gedood. Het is niet zo dat het ene volk beter is dan het andere. Eerder moeten we
zeggen dat naarmate God ons meer nabij is – zoals bij het Joodse volk – de donkere kant van onze
verlorenheid en schuld nog sterker aan het licht komt. Dit is ook het geval met de heidenvolken
die nadat het licht van Gods heil gedoofd is, zich massaal willen wreken op God en Zijn volk. De
eindstrijd maakt de haat van de mensen tegen God onmiskenbaar duidelijk. Wanneer alle
stammen van de aarde rouw bedrijven wanneer we Christus op de wolken zien verschijnen is er
een vergelijkbare deernis als onder Gods oude volk Israel. Een ding zal duidelijk zijn; dit geldt
alleen voor de mensen uit het Joodse volk en uit de volken die de Heere Jezus hebben
aangenomen als hun Verlosser en Heere. De anderen moeten niets hebben van Christus. Dit is de
tijd van de genade. Dit is de tijd van de Geest. Tot de terugkomst van de HEERE is er voor de
Joodse gemeenschap de mogelijkheid om tot inkeer te komen. Er is wat dat betreft zeker iets
bijzonders aan de hand met het Joodse volk. Paulus zei al iets in die richting. Hij verwacht – als het
christelijk geloof onder de volken zijn langste tijd gehad heeft – dat de verkiezende genade van
God Zich dan opnieuw zal wenden tot Zijn oude volk Israël. De laatste fase van de geschiedenis
loopt uit op de aanval op Jeruzalem, waarbij God van hogerhand ingrijpt met de terugkeer van
Christus. Openbaring 8-11

Gelovigen uit de Joden en uit de heidenen.

De verschijning van de Mensenzoon op de wolken.
Zacharia 12:10

Mattheüs 24:30

Mattheüs 26:63,64

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik
de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij
aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw
bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over
Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen;
en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de
Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met
grote kracht en heerlijkheid.
Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij
de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.
Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u
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Marcus 13:26
Marcus 14:61,62

Lucas 22:67-69

Handelingen 1:10-12

1 Thessalonicenzen
4:17
Openbaring 1:7

de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van
God en zien komen op de wolken van de hemel.
En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met
grote kracht en heerlijkheid.
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.
En zij zeiden: Bent U de Christus? Zeg het ons. En Hij zei tegen hen: Als Ik
het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als Ik een vraag zal stellen, zult
u Mij zeker niet antwoorden, of Mij loslaten. Van nu aan zal de Zoon des
mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God.
En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht
hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook
zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de
hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op
dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg
genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis
vandaan ligt.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen
opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in
de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem
doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem
bedrijven. Ja, amen.

Berouw komt na de zonde.
In de laatste fase van de geschiedenis – op het moment dat er onder de heidenen een grote afval van
het christelijke geloof plaatsgrijpt – zal de Joodse gemeenschap een grotere openheid aan de dag
leggen voor Messias Jezus. Op hetzelfde moment dat hun belangstelling voor de Persoon en het werk
van onze Verlosser en Heere Jezus Christus toeneemt, zal hen aangrijpen wat in het hart van hun
volk, in het centrum van de wereld in Jeruzalem heeft plaatsgevonden nl. de gerechtelijke moord op
de Zoon van God. Het is misschien niet eens de massaliteit van de rouwklacht – dat ook – als wel de
diepte van het schuldbesef wat de rouw zo aangrijpend maakt. Zacharia 12:11-14 Het verdriet over
wat er fout gegaan is wordt breed gedragen. Het zijn niet alleen de mannen uit de vooraanstaande
familie van het huis van David en Levi, maar het zijn ook hun vrouwen en andere families waar het
inzicht doorbreekt en de tranen de vrije loop nemen. Opmerkelijk is dat hier in de eerste plaats de
koninklijke en de priesterlijke families worden genoemd. Is het vanwege hun verwantschap met
Messias Jezus de priester-koning? Dat zal zeker een rol spelen. De verwachte priester-koning is in het
boek Zacharia – in de persoon van Josua en Zerubbabel – een bijzonder thema. Ook in het boek
Hebreeën waar de link met de priester-koning Melchizedek wordt genoemd wordt vermeld dat Jezus
van de koninklijke lijn van Juda afstamde. Hebreeën 7:14,15 Het is immers overduidelijk dat onze
Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap.
En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester
opstaat. Tegelijkertijd is het een weergave van de weg die Jezus, Gods Zoon is gegaan om het
koningschap te verwerven. Hij ging de weg van de priester en het offer. Hij is het lam van God dat de
zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1:29 Hij is de koning die niet gekomen is om gediend te
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worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ Marcus 10:45 Met David en
Nathan (2 Samuël 5:14) hebben we twee mensen uit de dynastie van de koning. En met Levi en Simi
(Numeri 3:18-21) twee priesters uit de stam van Levi. Het huilen van het hele volk doet de denken
aan de periode van rouw en verdriet om de dood van koning Josia. De Joodse gemeenschap zal
huilen om de dood van de Messias.
Ze zullen zich weer naar mij wenden, en weeklagen over degene die ze hebben doorstoken.

De eindtijd/eindstrijd.
Alles wijst er op dat Zacharia 13 een voortzetting is van 12. Het huis van David speelt een belangrijke
rol. Er is ook een uitdrukking die Zacharia 12 en 13 nadrukkelijk met elkaar verbindt en dat is de term
‘op die dag’.
Op die dag.
Zacharia 12:4

Zacharia 12:4

Zacharia 12:8

Zacharia 12:9
Zacharia 12:11
Zacharia 13:1
Zacharia 13:2

Zacharia 13:4

Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan
en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn
ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.
Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een
stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en
links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn
plaats blijven, in Jeruzalem.
Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie
onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal
zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen.
Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem
oprukken, zal willen wegvagen.
Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht
van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.
Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en
voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat
Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet
meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit
het land wegdoen.
Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden,
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ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Zij zullen geen haren
mantel aantrekken om te liegen.
Een eerste vervulling van de profetie in Zacharia.
Het is Zacharia 13 dat met de bevrijdende boodschap komt van de verzoening. De metafoor is die van
het water dat zoveel aspecten in zich verenigt om tot uitdrukking te brengen wat de verzoening van
schuld en vernieuwing door de Heilige Geest van Gods kant met een mens doet. Het is maar één zin,
maar deze zin zegt alles. Zacharia 13:1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van
David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Er is niet alleen bij
de mensen een veranderde verhouding tot God, maar er is ook bij God een veranderde verhouding
tot de mensen. God komt met verzoening van de schuld. Hij wil de onreinheid wegnemen. Er is
hierbij niet alleen maar sprake van een bron waar een mens water uit moet scheppen, maar zelfs van
een fontein, het water welt op uit de grond en reinigt iedereen die een stap naar voren doet.
Water is het teken van de afwassing van de zonden en de vernieuwing door de Heilige Geest. De
Heere Jezus probeert aan de Samaritaanse vrouw duidelijk te maken dat Hij het is door Wie de
mensen van zonden gereinigd kunnen worden en kunnen leven door de Geest. De Heere maakt dit
ook duidelijk met de metafoor van het water. Johannes 4:13,14 Jezus antwoordde en zei tegen haar:
Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal
geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem
een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Ook verderop in het boek Johannes
– waar trouwens opvallend vaak sprake is van water – betrekt de Heere deze voorzegging op Zichzelf.
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.
Op die dag zal er een bron ontspringen waarin David en Jeruzalem hun zonde kunnen afwassen.

Water als teken en zegel van Gods belofte van reiniging.
Water vormt niet toevallig een teken en zegel – namelijk de Heilige Doop – waardoor God de nieuwe
gelovigen op de eerste Pinksterdag inlijft in de nieuwe gemeenschap van Zijn volk. Handelingen 2:3739 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere
apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder
van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave
van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf
zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Voor ons besef is dit een vrij massale bekering
in Jeruzalem. Door Gods genade en de gebeden van mensen breekt het inzicht door en komt men tot
berouw en bekering.
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Besnijdenis en/of de Heilige Doop?

God of de goden; een groot verschil in beleving.
Er twee zaken die zich altijd voordoen wanneer mensen tot God komen. Men gaat dingen doen die
men daarvoor niet deed, zoals in dit geval ‘rouwen om de dood van Jezus.’ Dit is veelzeggend. Men
neemt verantwoordelijkheid voor wat te midden van het Joodse volk heeft plaatsgevonden. Er is
erkenning van het feit dat men (de Zoon van) God heeft laten doden terwijl God Hem gezonden had
om Israel te redden. Hoewel God een bijzondere wending gegeven heeft aan de dood van Zijn Zoon –
God droeg in Hem de schuld van de wereld en maakt Hem tot Verlosser van Joden en heidenen –
blijft Joodse volk toch het gevoel houden iets gedaan te hebben wat bijna onvergeeflijk is. Bijna,
want Christus heeft voor het Joodse volk gebeden: ‘Vader vergeef het hun want zij weten niet wat ze
doen.’ Lukas 23:34 Ook wordt het Joodse volk in de eerste plaats in het hart van Jeruzalem met
Pinksteren Gods vergeving en de Heilige Geest toegezegd. Alle begrip en bijval overigens voor het
rouwbetoon van de Joodse gemeenschap. Dankbaarheid ook omdat het aangeeft dat hun ziel mede
gereinigd wordt door hun berouw en hun tranen. Maar – zoals gezegd – men gaat niet alleen dingen
doen, men gaat ook dingen nalaten. Twee zaken worden genoemd: de afgoden en de profeten. Met
het noemen van deze twee kunnen we ons er ook van bewust worden hoe sterk we vervreemd zijn
van de God van de Bijbel. We bevinden ons met deze twee ongeveer aan de tegenoverzijde van wat
God graag ziet. Wat wil het geval? We moeten ons realiseren dat de situatie bijzonder is. We leven in
een wereld waarin de duivel grote macht heeft. Het is de wereld waar wij vroeger ook
toebehoorden, maar we zijn ingrijpend veranderd door het geloof in de Heere Jezus en proberen
door Zijn Geest het goede spoor te houden. Het gaat dan ook niet meer en niet minder om het
verschil tussen het leven met een onreine geest of de Heilige Geest. Aan het eind van Zacharia 13
worden we hiervan bewust gemaakt. We merken daar dat het leven van Christus en Zijn volgelingen
– zo op het oog – helemaal niet zo aantrekkelijk is. Christus wordt opgepakt en zijn volgelingen
worden uit elkaar geslagen. Verder merken we dat het leven van een volgeling van Christus er niet
veel gunstiger uitziet dan dat van de Heere. Dit is de andere kant van het verhaal. De ene kant – die
we zo vaak tegenkomen en ook in de eindtijd zien is dat mensen afgoden achternalopen en
zogenaamde profeten. Mensen die dit doen zijn uit op succes en direct voordeel en positieve
verhalen. Afgoden worden vaak overgenomen van mensen met wie het voor de wind gaat. Wie zou
dit niet willen? De suggestie is dat als men datzelfde doet men ook zo’n succesvol leven krijgt. In
onze tijd is geld de mammon bij uitstek. ‘Voor geld is alles te koop.’ Natuurlijk is men ook religieus en
dus geïnteresseerd in verhalen over God – maar met één restrictie – als het maar positief is. Ook
houdt men wel van het charismatische en van de slogan ‘dat er meer is tussen hemel en aarde.’ Er
zijn mensen ‘zogenaamde profeten’ die wel iets kunnen regelen voor zulke mensen. Hoe moeilijk is
het om van die onreine geest over te gaan naar de Heilige Geest van God. Aan Christus die
doorstoken is kan men zien ‘dat het leven met elkaar en met God niet altijd meevalt.’ God leert de
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gelovigen om niet al te hoge verwachtingen te hebben en geduldig te zijn bij tegenspoed en bereid
om voor het geloof te lijden. Het is en blijft daarbij van buitengewone waarde dat God toezegt de
onreine geest – de bron van het kwaad – uit het land weg te doen. Zacharia 13:2 Op die dag zal het
gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal
uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik
uit het land wegdoen.

Einde van de afgoden.
De afgoden zijn altijd te vinden in de buurt van God. Als mensen al teleurgesteld raken in een afgod
dan zullen ze er eerder nog een ander bijnemen – dat vergroot de kans op succes – dan dat men
helemaal breekt met de goden. In de geschiedenis van Israel waren ze er vanaf het begin. De vrouw
van Izaak, Rebekka had een afgod. Michal de dochter van Saul had er een. Salomo trouwde met
buitenlandse vrouwen die hun goden meenamen. Koning Achab kreeg met zijn vrouw Izebel ook de
goden Baál en Astarte. Maar het is zeker niet alleen een vrouwen-ding. Koning Achaz wilde een kopie
van de god van Assur omdat die zo veel succes hadden. Hij liet het beeld compleet met altaar
plaatsen op het tempelplein in Jeruzalem. Er waren koningen die een reformatie doorvoerden zoals
Hizkia en later Josia, maar toen die overleden waren vulden de goden het straatbeeld opnieuw. Het
is net onkruid. Dat heeft met die goden te maken. Ze hebben allemaal iets aparts. Ze beloven
voorspoed en rijkdom. Maar het heeft ook iets met de mens te maken. Die heeft het gevoel dat
wanneer hij veel geeft aan zijn afgod, hij ook veel ontvangt. De relatie God-mens zoals die in Israel
lag wordt op die manier volkomen vertroebeld door de relatie van de mens met de afgoden. Mocht
men ook nog in de God van Israel geloven dan is dat ‘omdat dat mogelijk ook voordelig is.’ God heeft
er tegen opgetreden, maar het was dweilen met de kraan open in de tijd vóór de ballingschap.
Daarna werd het beter, maar er zijn tijden in Israel geweest dat het in volle hevigheid terug was,
zoals in de tijd van Antiochus Epiphanes IV de vorst van Syrië die het Joodse volk wilde helleniseren
(= vergrieksen) en een beeld van de god Zeus op het tempelplein opstelde compleet met altaar. In de
eindtijd zal God aan de afgoden een definitief einde maken evenals aan de profeten. Zacharia 13:3
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van
de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de
onreine geest zal Ik uit het land wegdoen.
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Als die tijd aanbreekt zal Ik alle afgoden uit het land laten verdwijnen.

Einde van de profeten.
Met de erkenning van ‘Mij Die zij doorstoken hadden’ – de Messias Jezus – komt er een duidelijke
omslag bij het volk van de eindtijd. Die omslag behelst allerlei elementen zoals berouw en inkeer
maar ook verzoening en – zoals we verderop lezen in Zacharia – bekering. Een ding wordt na het
berouw en de verzoening diep gevoeld en breed gedragen: Het moet voor eens en altijd afgelopen
zijn met de afgoden en de geest van de onreinheid. De geest van onreinheid vestigt zich daar waar
mensen vrij massaal de afgoden achterna gaan. Alleen God kan de geest van onreinheid wegnemen.
God belooft dat te doen. Ook de profeten – of althans die mensen die zich daarvoor uitgeven –
moeten het zwaar ontgelden. Zacharia 13:2 Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land
wegdoen. De reactie is zo hevig dat de profeten – die verantwoordelijk gehouden worden voor de
foute invloed van afgodendienst en onreinheid – niet weten hoe gauw ze alles wat nog ruikt naar
profetie af moeten werpen. De profetenmantel – die aan de haren mantel van Elia en Johannes de
Doper doet denken – vinden we in het kolenvuur dat na walmt. Misschien nog wat plukjes haar,
maar dat is het dan ook. Toch zijn er jongemannen die ervan verdacht worden als profeet op te
treden. In alle toonaarden ontkennen deze jongens ook maar iets met profetie uit te staan te
hebben. En die littekens dan op je handen? Daar hadden ze nog niet aan gedacht. Deze zogenaamde
profeten probeerden in extase door zelfverwonding de geesten van boven op te roepen en visioenen
te ontvangen. Ze hadden hun smoes gauw klaar: ‘Ja dat komt van een robbertje vechten thuis met
mijn vrienden.’ En gij gelooft dat? De omslag is zo duidelijk en zo definitief naar Gods kant dat zelfs
de ouders van zo’n jongen afstand nemen wanneer hij het waagt nog iets te berde te brengen wat
lijkt op een profetie of een droom of een visioen. Zacharia 13:3 En het zal gebeuren, wanneer iemand
toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen
zeggen: Jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de Naam van de HEERE. De
ouders mogen er zelfs het mes inzetten, wat toch redelijk vergaand is. Feit is dat het helemaal
afgelopen moet zijn met de zogenaamde profetie. Want, dit mag duidelijk zijn, dit zijn helemaal geen
profeten. Het zijn valse profeten. Jongens die zich uitgeven voor profeet, maar wat ze zeggen is
louter fantasie. Ze ontvangen de woorden niet van God, maar schudden die uit hun mouw. Toeval of
niet, maar de mensen die hun broeders en zusters leiding geven in het geloof in de eindtijd, heten in
de tijd van Daniël de verlichten of verstandigen en niet profeet. Profeet was lange tijd wellicht een
soort van eretitel geweest. Daarmee kon iemand respect en aanzien verwerven, maar in de eindtijd is
de zogenaamde profeet alle goodwill kwijt. Niemand wil daar nog langer daarmee geafficheerd
worden. Profeet? Nee, ik ben geen profeet. Hoewel wij ons niet met die naam tooien, doen we er
goed aan – op het moment waarop we iemand namens Gods of de Bijbel adviseren – ons ervan te
verwittigen dat we in overeenstemming met de Bijbel spreken. Het gaat er om dat een mens
betrouwbaar is en namens God alleen die dingen zegt, die hij kan waarmaken.
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Wanneer er dan nog iemand een profetie uitspreekt….

Driemaal een link vanuit Zacharia met het lijden en sterven van de Heere Jezus.
Het is opmerkelijk dat we nu al voor de tweede maal vanuit de vervulling – de verwachting, die
gewekt wordt bij Zacharia – gaan begrijpen. Het is de Heere Jezus Die dit gedeelte uit Zacharia 13
namelijk op Zichzelf en Zijn einde betrekt. We lezen het volgende in Zacharia 13:7 Zwaard, ontwaak
tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla
die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen
wenden. Nu de Heere dit vers op Zijn lijden en sterven betrekt zijn er duidelijke aanwijzingen. Ook
wijst ‘de Man Die Mijn Metgezel is’ op een nauwe relatie van God met deze Herder. Gelukkig is het
ook de Heere Zelf Die alle twijfel wegneemt als Hij dit vers betrekt op de weg die Hij namens God
voor ons moet gaan. Mattheus 26:31,32 Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot
aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen van de kudde zullen
uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Vergelijk
Markus 14:27. Dit is reeds de derde maal dat er vanuit het boek Zacharia een directe link gelegd
wordt met het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus en dat deze connectie vanuit het
Nieuwe Testament wordt bevestigd.
Drie verwijzingen naar het lijden van de Heere Jezus Christus in Zacharia.

Verwachting.
1 Zacharia 11:12,13
Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is
in uw ogen, geef Mij Mijn loon; zo niet, laat
het na. Toen hebben zij Mijn loon afgewogen:
dertig zilverstukken. Maar de HEERE zei tegen
Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een
mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben!
Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en
wierp ze in het huis van de HEERE de
pottenbakker toe.

Vervulling.
Mattheüs 26:14-16
Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot
heette, naar de overpriesters en zei: Wat wilt
u mij geven, als ik Hem aan u overlever? En zij
kenden hem dertig zilverstukken toe. En van
toen af zocht hij een geschikte gelegenheid
om Hem over te leveren.
Mattheüs 27:3,4,6 Toen Judas, die Hem
verraden had, zag dat Hij veroordeeld was,
kreeg hij berouw en hij bracht de dertig
zilverstukken bij de overpriesters en de
oudsten terug en zei: Ik heb gezondigd, want
ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij
zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar
zien. De overpriesters pakten de zilverstukken
en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de
offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En
nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij
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daarvan de akker van de pottenbakker als
begraafplaats voor de vreemdelingen.
2 Zacharia 12:10
Johannes 19:34-37
Maar over het huis van David en over de
Maar een van de soldaten stak met een speer
inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van
in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water
de genade en van de gebeden uitstorten. Zij
uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan,
zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken
en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij
hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven,
de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.
als met de rouwklacht over een enig kind; en
Want deze dingen zijn geschied, opdat het
zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men
Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van
bitter klaagt over een eerstgeborene.
Hem zal gebroken worden. En verder zegt een
ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die
zij doorstoken hebben.
3 Zacharia 13:7
Mattheus 26:31,32
Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht
de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de
allen aanstoot aan Mij nemen, want er is
HEERE van de legermachten. Sla die Herder en geschreven: Ik zal de Herder slaan en de
de schapen zullen overal verspreid worden.
schapen van de kudde zullen uiteengedreven
Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik
u voorgaan naar Galilea.
De kruisiging van Christus.

De goede Herder en de schapen.
Niet alleen wordt er ditmaal iets gezegd over de Herder, maar ook over de schapen. Zij – wij – zullen
delen in het lot van de Messias. Hoewel de Heere Jezus hier nuchter in is tegenover de leerlingen,
probeert Hij hen toch te vrijwaren van vervolging op het moment waarop Hijzelf wordt opgepakt.
Johannes 18:8,9 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen
weggaan. Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij
gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan. Het ‘niemand verloren laten gaan’ lijkt nu juist de
intentie van God als Hij ons als volgelingen van de Heere Jezus niet ontziet op het punt van de
vervolging. In de Bergrede maakt de Heere duidelijk dat wij als Zijn volgelingen rekening moeten
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houden met vervolging. Mattheüs 5:10-12 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te
liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in
de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. De Heere Jezus is
reëel op dit punt. Van de Heere is ook de uitspraak dat wanneer ze dit – vervolging – met Hem doen,
hoeveel temeer met Zijn volgelingen. Lukas 23:31 Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal
er dan met het dorre gebeuren? Ook in het boek Johannes is te merken dat de Heere Zijn leerlingen
wil voorbereiden op lastige momenten die de navolging van Christus met zich mee zal brengen.
Johannes 15:20,21 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer.
Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben,
zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn
Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. In het boek Zacharia bereidt de HEERE ons
er op voor. Zacharia 13:7,8 Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal
Mijn hand tot de kleinen wenden. De HSVertaling laat het een beetje in het midden. Bij andere
vertalingen wordt duidelijk dat de volgelingen het samen met Jezus moeten ontgelden. Ook wij als de
kleinen zullen het moeilijk krijgen. De Heere Jezus is Zich altijd bewust geweest van de weg van het
lijden waarlangs Zijn leven zou lopen. Bij de metafoor van de schapen in Johannes 10 vermeldt de
Heere dat Hij Zich ervan bewust is dat de zorg voor de schapen Hem zijn leven zal kosten. Johannes
10:14,15 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader
Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Jezus ziet het als onderdeel van
Gods plan om de wereld te redden. Het leven wordt Hem niet afgenomen, maar Hij geeft het voor de
schapen om het ook weer terug te nemen. Johannes 10:18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef
het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van
Mijn Vader ontvangen. Bij alles wat wij ‘als schapen’ zullen moeten doormaken, mogen we weten dat
we een goede Herder hebben, die ons liefheeft en ons leven leidt en die bij ons is. Ook heeft Hij –
door Zijn dood en opstanding – de weg van dit leven dwars door de dood heen naar het leven bij God
geopend.
Jezus is de goede Herder.

De kruisiging van Jezus was bekend vanuit het Oude Testament.
Het is opmerkelijk dat de verdrietige dood van de Heere reeds in het Oude Testament is voorzegd.
God is er in de profetieën van Zacharia open over. Het ’Mij zien Wie zij hebben doorstoken’ laat
weinig te raden over, zeker wanneer we de feiten kennen. Ook de profeet Jesaja had ons er
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overigens al eeuwen daarvoor op voorbereid met de lijdende knecht van de HEERE. Jesaja 53.
Christus was Zich er dan ook van bewust dat Zijn weg zou lopen langs verwerping en dood, maar
ook dat Hij na drie dagen zou opstaan. Tot driemaal sprak de Heere Zich hierover uit in de
evangeliën. Markus 8:31 En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest
lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en Schriftgeleerden en gedood
worden en na drie dagen opstaan. Wanneer we hier goed over nadenken realiseren we ons dat de
tweede diaspora derhalve ook verondersteld is. Uit alle reacties hierop in het Nieuwe Testament
komt immers naar voren dat de afwijzing van de Messias gevolgen heeft voor de Joodse
gemeenschap. De Heere Zelf reageert hierop met Markus 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. Verderop in hetzelfde hoofdstuk veronderstelt de Heere –
na de evangelieverkondiging aan alle volken – echter een herstel van Jeruzalem en de tempel.
Markus 13:14 Ook Paulus leert dat God Zich vanwege de afwijzing door het Joodse volk tot de
volken keert met het evangelie van redding door de Heere Jezus. Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn
zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is
de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Paulus hoopt zijn volk
jaloers te maken en althans enigen uit hen te redden, maar voorziet ook een herstel van de relatie
met God tegen het eind van de tijd. Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet
hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding
over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ook bij Lukas 21:24
vinden we dit en bij Johannes in het boek Openbaring 7, zien we een terugkeer van God tot Zijn
volk in het verschiet liggen: Iets wat in 1948 AD is begonnen met de Joodse Staat en de terugkeer
van Joden uit de hele wereld naar het land Israel dat God aan hun vaderen schonk. Het is dan ook
in die zin bijzonder dat de HEERE in Zacharia een grote stap maakt van het lijden van Christus – de
tijd van de volken overbruggend – naar de tijd voor Christus terugkomst.

Israel.

De volken.

Israel.

Het einde wordt gekenmerkt door oordeel en loutering.
Wanneer we letten op het lot van de schapen – in het licht van het lijden en sterven van de Herder –
dan gaat de Heere spreken in termen van louteren en beproeving. Maar daarvóór vindt voor het
gevoel van de lezer een oordeel plaats. 2/3 van de mensen wordt gedood. Dat klinkt niet alleen
heftig, maar dat is het ook. Het maakt ons ervan bewust dat God in de dood van de Heere Jezus bezig
is met het oordeel. De Heere draagt dit oordeel voor de wereldgemeenschap, maar voor Hem
betekent het wel diepe ellende en een bijzonder zware gang onder de mensheid. De gelovigen
hebben deel aan Christus’ lijden en sterven, maar de mensen die Christus’ verlossingswerk niet
aanvaarden blijven leven onder het oordeel. Johannes 3:18 Wellicht is het goed naar voren te
brengen dat er in het Jeruzalem van de eindtijd – waarover ook Zacharia 13 handelt – veel mis is. Het
is waar dat een deel van de inwoners de Heere Jezus heeft aangenomen, maar een groot deel ook
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niet. Het Jeruzalem van de eindtijd wordt door de Heere vergeleken met Sodom. Dat is geen beste
referentie. Openbaring 11:8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in
geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. Ook uit het
boek Openbaring wordt duidelijk dat een deel van de stad in de eindtijd omkomt. Openbaring 11:13.
En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En
bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden
zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. Een deel van de inwoners van Jeruzalem
wordt gespaard en zij geven God de eer; iets wat overigens een bijzonder mooi detail is. Die mensen
zouden zich ook in boosheid kunnen afwenden, maar integendeel men bekeert zich en zoekt de eer
van God.
Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert.

Moeite en verdriet als beproeving en loutering.
Het is niet zo dat er mensen worden geoordeeld – de niet-gelovigen – en dat de gelovigen totaal
ontzien worden. Zo is het ook niet. De Heere God stelt de gelovige mensen ook voor hete vuren. Hij
laat – met andere woorden – heel wat toe aan moeite en narigheid. Het doel is duidelijk. Zoals vuur
van de oven het pure zilver en het pure goud ontdoet van alle onzuivere elementen, zo wil God dat
het pure geloof overblijft en dat door alle narigheid en moeite heen alle bijkomstigheden worden
weggedaan. Zo spreekt de HEERE over ons als volgelingen van de Heere Jezus in Zacharia 13:9 Ik zal
dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven,
zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is
Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. Het beeld – van de zuiverende werking van het
vuur bij de erts van goud en zilver – is ook de apostel Petrus niet ontgaan. Wanneer de christenen in
zijn gemeente ontberingen moeten doormaken komt hij met hetzelfde beeld en ook hetzelfde doel:
een zuiver geloof. 1 Petrus 1:5-6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als
het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van
groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn
tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. De profeet Zacharia en de apostel
Petrus lijken ons voor te bereiden op zaken die als beproevingen te boek staan in de Bijbel. Jesaja
48:10 Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Als
het een en ander er in resulteert dat de beproefde mens zijn handen gaat vouwen en het alleen van
God gaat verwachten, is God tot Zijn doel gekomen. Zacharia 13:9 Het zal Mijn Naam aanroepen en
Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. Dat is
het waar God naar uitziet, dat we Zijn Naam aanroepen. Sommige gelovige mensen moeten wel elk
ander houvast verliezen willen ze hun handen vouwen en zeggen: ‘HEERE, red mij!’ Maar als ze dat
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dan doen, is God met ons waar Hij wezen wil. Romeinen 10:8-13 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het
Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw
mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u
zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot
zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dit woord raakt
de Messias Jezus en Zijn directe volgelingen in de tijd van Zijn lijden en sterven en opstanding uit de
dood. Maar het raakt ook de – als we dat zo kunnen zeggen – de eindtijd die nog voor ons ligt. Het is
de trouwe Joods-christelijke geloofsgemeenschap in Jeruzalem die het in de eindtijd zwaar te
verduren krijgt, zoals Openbaring 11 ons leert met de dood van de grote geloofsgetuigen en de
aardbeving in Jeruzalem. De setting van Zacharia 12 en 13 richt zich – met de aanval van de volken op
Jeruzalem – feitelijk op de eindtijd die nog voor ons ligt, maar centraal daarin – ‘zien Wie ze
doorstoken hebben’ – is het sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus.
Jezus aangeklaagd voor Pilatus.

De eindtijd vanuit de invalshoek van de eindstrijd en de nieuwe aarde.
In het laatste deel van de eindtijd verdicht de tijd zich. Er gebeurt veel; te veel, zou je bijna zeggen.
Daar zijn de heiligen in Jeruzalem. Zij blijven trouw aan hun geloof wat er ook gebeurt. Maar ook de
afvalligen onder de gelovigen doen van zich spreken. Het is een relatief grote groep. Zij wekken Gods
toorn. Er is sprake van een buitenlandse macht, van oorlog en optrekkende legers naar de stad
Jeruzalem. De strijd lijkt zo op het oog te gaan om uitbreiding van macht en land maar als het er op
aankomt is de strijd geestelijk, gericht tegen de gelovigen en de God van de Bijbel. De vijand valt de
gelovigen aan in het hart van hun geloof. Maar daar is ook Gods ingrijpen en redding. Een nieuwe tijd
breekt aan voor de gelovigen en voor God, voor Jeruzalem en de tempel. Zonder volledig te zijn
hebben we hiermee aan de hand van Zacharia 14 een aantal belangrijke aspecten van de eindtijd
naar voren gehaald.
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Het einde en het nieuwe begin.
De HEERE heeft er voor gekozen in de Bijbel – wat de eschatologie betreft – niet alles tegelijk te
vertellen. Vanuit een bepaalde invalshoek laat God ons kijken naar de eindtijd. Ditmaal – in
Zacharia 14 – betekent dit dat God ons laat kijken naar de eindstrijd en het begin van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde. Ook in andere Bijbelboeken wordt deze periode beschreven. In het
boek Ezechiël wordt de eindstrijd beschreven in Ezechiël 38 en 39 en de nieuwe tempel. Daarna
komen verschillende andere aspecten voorbij die we ook bij Zacharia tegen komen, zoals het
water dat van onder de tempel naar het oosten stroomt en het licht en de eeuwige dag van de
HEERE. Ook in het boek Openbaring is de eindstrijd aanwezig. Ook is daar sprake van de rivier en
het licht.

Ezechiël 38 en 39
Ezechiël 40-46
Ezechiël 47,48
Openbaring 20:7-10
Openbaring 21:1,10
Openbaring 22:1,2

Ezechiëls toekomstverwachting.
De aanval van Gog en Magog en de overwinning van God.
De nieuwe tempel en de intocht van de HEERE.
De rivier stroomt uit de tempel van onder de troon van God.
Johannes’ toekomstverwachting.
De aanval van Gog en Magog en de overwinning van God.
Het nieuwe Jeruzalem.
De rivier stroomt uit de tempel. Geneeskrachtige vruchten en
bladeren.
De eindstrijd en de nieuwe tempel in Jeruzalem.

Leven vanuit de overwinning.
De strijd van de volken tegen de gelovigen in Jeruzalem in de eindtijd laat niet na angst en schrik te
bezorgen bij de lezer. Of het om die reden is, is niet bekend maar de HEERE begint dit
‘angstaanjagende’ verhaal met de gunstig afloop. God zet alles vanaf het begin in het teken van de
overwinning. Zacharia 14:1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw
midden zal worden verdeeld. Hoewel de strijd er niet minder hevig op wordt, helpt het de gelovige
om vanaf het begin te weten dat de overwinning aan de kant valt van God en degenen die Zijn kant
hebben gekozen. Een van de redenen dat de HEERE vrij uitvoerig ingaat op de dingen die komen
gaan, is dat Hij ons nuchter en reëel wil maken ten aanzien van de dingen die ons te wachten staan.
Het mag ons als gelovigen helpen om stand te houden en niet te bezwijken onder de beproevingen
en verzoekingen van de eindtijd. Het is namelijk een beproefde methode van de tegenstander van
God om mensen te verleiden tot het kwaad. Lukt dat niet dan kan hij ons het leven ook heel zuur
maken. Het gaat goedschiks of kwaadschiks. Zo probeerde de satan in het begin de Heere Jezus ook
te verleiden om iets te doen waarmee Hij in de fout zou gaan tegenover God. Lukas 4:13 En toen de
duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. Toen dat niet lukte kwam
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de satan later terug met de zware beproeving van de kruisiging. Lukas 22:53 Toen Ik dagelijks bij u
was in de tempel, hebt u de handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de
duisternis. Zo komt de duivel – die al die tijd met verleidingen de gelovigen van God wilde
vervreemden – uiteindelijk met beproeving. Maar goed, daarmee is de duivel dan ook wel aan het
eind van zijn mogelijkheden. Uiteindelijk trekt de trouwe gelovige aan het langste eind. God zal
overwinnen en Hij zal al de Zijnen laten delen in de victorie.
Er komt een dag dat de HEERE zal ingrijpen Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld.

De grote afval van het geloof.
Terwijl wij de neiging hebben om de volle verantwoordelijkheid voor de aanval op de heilige stad bij
de volkeren te leggen, wijst de HEERE er op dat Hij de volken hiertoe overhaalt. Zacharia 14:22 Dan
zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Voor ons als gelovigen is er wel
degelijk een verschil tussen toelaten een toebrengen. Nu we het over toelaten hebben: God geeft de
satan ruimte om de gelovigen kwaad te doen. Job heeft dat geweten. De satan mocht ver gaan in de
schade die hij Job toebracht. Hij mocht Job alleen niet doden. En toch, er blijft een verschil tussen
wat God toelaat aan kwaad dat de gelovige treft en de slagen die God soms Zelf toebrengt. Het
verschil zit hem bij Gods straffen in de schuld die de gelovig zich op de hals gehaald heeft of de
verkeerde weg die hij of zij bewandelt. Want dat mag duidelijk zijn. Het is Gods bedoeling om de
gelovige te redden. Om die reden is het soms nodig dat God de gelovige flink aanpakt. Uiteindelijk is
– bij wat er ook gebeurt – de HEERE verantwoordelijk. Er gebeurt niets buiten God om. De satan kan
zijn hand nog niet opsteken of God moet het goedkeuren. Toch houdt het boek Openbaring ook de
satan verantwoordelijk voor de aanval van de volken. Openbaring 20:7-9 En wanneer die duizend jaar
tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om
de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te
verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de
breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er
daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
En zij kwamen op en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.
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De aanval op Jeruzalem in de eindtijd.
Uit het verband wordt duidelijk dat God de satan in de eindtijd de vrije teugel laat. De satan heeft dus
de vrije hand om deze gigantische oorlog tegen Jeruzalem op touw te zetten met legers uit alle
volken op aarde. Toch zou het niet helemaal correct zijn de strijd tegen Jeruzalem te zien als iets wat
God – in het begin – toelaat. Uit alle eschatologische Bijbelgedeeltes komt naar voren dat de
geloofsafval in de eindtijd groot is en dat dat de toorn van God oproept. Hij is het die de afvalligen
wil bestraffen. Het Jeruzalem van de eindtijd heeft beslist geen goede naam. De stad wordt herinnerd
als de stad waar de kruisiging van Christus Jezus plaatsvond. Ook wordt Jeruzalem in die tijd niet
zonder reden vergeleken met Sodom en Egypte. Openbaring 11:8 En hun dode lichamen zullen liggen
op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze
Heere werd gekruisigd. Onbewust voelen we ook in het Jeruzalem van de eindtijd een aversie tegen
Messias belijdende Joden. De apostel Paulus ziet de geloofsafval ook als aanleiding voor de
eindstrijd. 2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt
niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf,
geopenbaard is. In Daniël 8 wordt de bekende uitdrukking ‘verwoestende gruwel’ zelfs ‘verwoestende
afval’ genoemd, naar de geloofsafval die er aan vooraf gaat. God Zelf zit in eerste instantie achter de
oorlog van allen tegen een, de oorlog van alle volken tegen de gelovigen in Jeruzalem. De gevolgen
liegen er niet om. De vijand zal aan Jeruzalem en de mensen die daar wonen een zware slag
toebrengen. De stad wordt ingenomen en de helft van de inwoners wordt weggevoerd. Alle
beroerde zaken die we in een oorlog tegenkomen, zien we op dat moment ook terug in Jeruzalem.
Zacharia 14:2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal
ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft
van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden
uit de stad. Het is moeilijk om niet te denken aan een afrekening, toch zit er – als de HEERE straft –
ook altijd een ander motief achter en dat is de mensen tot inkeer te brengen. Het doel van God is
‘niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft’. Er zal trouwens in de eindtijd in
Jeruzalem en omgeving niet alleen sprake van geloofsafval. Mogelijk is de afval van het geloof
dominant en beheerst die het stadsbeeld. Maar tussen de afvalligen in bevinden zich de trouwe
gelovigen, mensen met een Joodse achtergrond die hun geloof in Christus niet vermengen met zaken
die er niet toe behoren. En tussen al die mensen in – afvalligen en trouwe volgelingen van de Heere –
zijn er ook mensen die zich bekeren. Hen heeft God op het oog met de aanval op Jeruzalem en later
met de aardbeving die de stad teistert. Zacharia 14:2 De helft van de stad zal in ballingschap
wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Er is een rest, een
heilig overblijfsel. Het zijn de mensen die hun knieën niet buigen voor een andere god.
Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEERE – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken.
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De eindstrijd van alle volken tegen het Joodse volk en de God van Israël.
Er is vermoedelijk nog een motief voor God om de volken over te halen tot de strijd tegen Jeruzalem.
De eerste reden is de bestraffing en de redding van het afvallige volk. Maar de HEERE wil met de
eindstrijd nog een ander doel bereiken. De HEERE wil het oordeel voltrekken over de volken. Het
oordeel over allen die Hem niet eren en dienen. De volken lijken op een gegeven moment maar één
doel voor ogen te hebben, de volledige vernietiging van alles wat nog aan het geloof en de God van
de Bijbel doet denken. Direct nadat God geconstateerd heeft dat Jeruzalem is veroverd en de helft
van de bevolking weggevoerd, keert de HEERE Zich tegen de volken die Hem vijandig gezind zijn.
Zacharia 14:3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij
streed, op de dag van de strijd. Uit het boek Openbaring 7:9 wordt duidelijk dat het binnengaan van
de gelovigen uit de volken zich voltrekt voordat het laatste zegel – het zevende zegel – wordt
geopend in Openbaring 8. Het ziet er naar uit dat de HEERE de volheid van de gelovigen uit de volken
eerst en later die van de gelovigen uit de Joden laat plaatsvinden. Dit stemt overeen met het publieke
geheim dat Paulus bekend maakt in Romeinen 11:25-27 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet
hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over
Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig
worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden
van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Het einde
van de volheid der volken luidt het begin in van de volheid uit de Joden.
Het binnengaan van de volheid van de volken en van Israel.
Het Lam kan de boekrol in de hemel openen die gesloten is met zeven zegels. In Openbaring 6 zijn
we getuige van de opening van zes zegels. Het loopt uit op het binnengaan van de gelovigen uit de
volken en het oordeel. In Openbaring 7 zijn we getuige van het binnengaan van de gelovigen uit de
volken. Het is een schare die niemand kan tellen uit alle volken en talen in de hemel. Openbaring
7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen,
volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken
in hun hand. Met de afsluiting van de volheid van de gelovigen uit de volken opent zich een nieuwe
en laatste fase voor de gelovigen uit Israël. Zijn de gelovigen uit de volken opgenomen in de
hemel, op aarde treffen we in hetzelfde hoofdstuk de 144.000 Messias-belijdende gelovigen uit de
Joden aan met het zegel van God, ieder vanuit zijn eigen stam. Openbaring 7:3,4 en zei: Breng
geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van
onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld
waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.
Terwijl – volgens het getuigenis van de Heere in Openbaring 6 – de fase van de gelovigen uit de
heidenen zijn eigen afsluiting vindt in de eindtijd en de opname en het oordeel van God, ligt de
focus van de laatste fase op de gelovigen uit Israël en Jeruzalem en de tempel.

Een opmerkelijk verschil is dat er in deze laatste fase geen gelovigen uit de volken meer bijkomen.
Wat God ook doet om ge volken te laten voelen dat ze hun leven moeten veranderen, er is geen
spoor van bekering. Openbaring 9:20,21 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden
gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de
gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook
bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Bij de
Joodse gemeenschap in de laatste dagen vinden echter ook op het laatste moment nog bekeringen
plaats. Openbaring 11:13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel
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van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen
gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. Ook daarin
merk je dat de tijd van de heidenen voorbij is.
Na de volken opent zich een laatste fase voor de Messias-belijdende gelovigen uit Israël.

De grote wending van tijd naar eeuwigheid.
In Zacharia 14 en volgende gaat het om het laatste oordeel en de doorbraak van het Koninkrijk van
God. De eeuwigheid breekt hier binnen in de tijd. Het Nieuwe Jeruzalem gaat het oude Jeruzalem
vervangen. God komt op aarde wonen. Hij betrekt Zijn woning in Jeruzalem. Daar wordt Zijn troon
opgericht. De hemel komt op aarde. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is de berg die ten Oosten
van Jeruzalem ligt, de Olijfberg. De Heere zal Zijn voeten planten op de Olijfberg. We hebben het dan
over de wederkomst van de Heere Jezus. Dit gedeelte in het boek Zacharia is trouwens de enige keer
dat de Olijfberg genoemd wordt in het Oude Testament. De Olijfberg was de geliefde plek waar de
Heere heen ging tijdens zijn verblijf in Jeruzalem. De Olijfberg was de plaats vanwaar de Heere Jezus
Zijn eschatologische rede hield voor Zijn leerlingen. Dit was naar aanleiding van hun vraag naar de
tekenen van de tijd. Die vraag kwam op toen de Heere had gezegd dat de tempel in Jeruzalem
volledig verwoest zou worden. Markus 13:1-4 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. En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus,
Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En
wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? De Olijfberg was ook de plaats
waar de Heere tot driemaal toe hartstochtelijk tot God bad ‘of er geen andere weg was?’ Die was er
niet. De Heere was bereid de weg te gaan die Hij van God moest afleggen. De Olijfberg is de plaats
waar Hij gevangen genomen werd. Vanaf deze berg is de Heere naar de hemel gegaan met de wolk
die Hem aan het zicht ontnam. Handelingen 1:9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen
terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. De Olijfberg is ook de plaats waar we de
Heere terugverwachten bij de wederkomst. Dat hebben de engelen gezegd. Handelingen 1:10,11 En
toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen
stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. De locatie is bekend. Het is de Olijfberg. Vanaf die berg
keerden de leerlingen na de Hemelvaart van de Heere terug naar Jeruzalem. Handelingen 1:12 Toen
keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem
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is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Niet alleen de engelen verwijzen naar de Olijfberg als plaats
waar de Heere zal terugkeren, maar Zacharia valt de engelen daarin bij. Zacharia 14:4 Op die dag
zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.
De Olijfberg.

Christus Jezus zal bij de wederkomst vanuit de hemel de eindstrijd beslechten.
De Olijfberg is de locatie van de Heere als van bovenaf wordt ingegrepen in de eindstrijd. De strijd
van de koningen op aarde is tegen de Heere Jezus Christus gericht en wordt ook feitelijk door
Hemzelf beslecht. Openbaring 17:13,14 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan
het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren
is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen,
uitverkorenen en gelovigen. Ook de apostel Paulus wijst op een van hogerhand ingrijpen door de
Heere Zelf. 2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem
verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; Twee
zaken houden de Heere bezig op dat moment. Het in veiligheid brengen van de mensen die Zijn kant
kozen. Vervolgens zal Hij voor goed afrekenen met Zijn vijanden. Maar – zoals gezegd – eerst maakt
de Heere ruimte voor een veilig heenkomen van de trouwe gelovigen. Hoewel er in Zacharia 14 niet
met zoveel woorden sprake is van een aardbeving, wordt er wel naar verwezen. Blijkbaar roepen de
gebeurtenissen herinneringen op aan de aardbeving die er was in de tijd van koning Uzzia. Dat was
zo’n ingrijpend gebeuren dat men het had over ‘vóór of na de beving.’ Amos 1:1 Het moet wel bijna
een aardbeving zijn, wanneer je bedenkt dat de Olijfberg – op het moment waarop de Heere met Zijn
voeten de berg aanraakt – in tweeën splijt. Het is opmerkelijk dat ook het boek Openbaring vlak voor
het einde een aardbeving verwacht. Openbaring 11:13 We moeten het ons volgens het getuigenis
van Zacharia zo voorstellen dat de Olijfberg in twee delen, in twee heuvels uiteenvalt; de ene helft
naar het noorden en de andere helft naar het zuiden. Zacharia 14:4 Dan zal de Olijfberg in tweeën
gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene
helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.
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De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft naar het noorden en de andere naar het zuiden.

Door de aanval en verovering van de stad en aardbeving aangespoord, zullen de inwoners van
Jeruzalem zo spoedig mogelijk de stad willen verlaten. Er baant zich als gevolg van de beving op een
natuurlijke manier een vluchtweg naar het oosten. Zacharia 14:5 Dan zult u vluchten door het dal van
Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht
bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Ook in Marcus 13 en Mattheus
24 – waar we de leer van Jezus over de laatste dingen vernemen – is sprake van een vlucht uit de
stad. Markus 13:14 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël
gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan
zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Als men al niet door de omstandigheden gedwongen
het op een rennen zet, dan is het wel vanwege de aansporing van de Heere om niet lang te talmen.
Het is niet ‘inpakken en wegwezen’, het is ‘wegwezen’. Markus 13:15,16 En wie op het dak is, moet
niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet
terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen. Het heeft veel weg van de vlucht van
Lot en zijn vrouw en beide dochters. Lot vroeg of ze niet naar dat plaatsje – dat wat dichterbij lag –
mochten vluchten. Hij vroeg zich af of hij het anders wel zou halen. Ze liepen gevaar met het oordeel
over de steden in die buurt weggevaagd te worden. Datzelfde gevaar lopen de heiligen in de eindtijd.
Wie de vreselijke gevolgen van het oordeel voor de vijanden van God ziet begrijpt dat men daar niet
graag tussen wilde staan. En dat dit het moment is, is duidelijk, want God is verschenen met Zijn
heilige engelen. Zacharia 14:5 Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! Het zou
vreemd zijn als deze verwachting zou ontbreken in de eschatologie van de Heere Jezus Zelf.
Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.
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Markus 13:26,27 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en
heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier
windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Wie denkt dat dit toch wel
voldoende is voor de trouwe gelovigen heeft het niet bij het goede eind. Uitvoerig neemt de Heere
de tijd om via Zacharia bekend te maken waar de omslag tussen tijd en eeuwigheid allemaal op te
merken valt.
God is de bron van licht en leven.
Het plafond met alle lampen er aan – oftewel het heelal – staat in de brand. Het wordt donker op
aarde. Zacharia 14:6 Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de
dikke duisternis. Niet alleen Zacharia vertelt dit. Het is een vast onderdeel van de dingen die aan
verandering onderhevig zijn bij de omslag van de tijd naar de eeuwigheid. Deze wereld zal niet
eeuwig bestaan. Petrus meldt bijvoorbeeld dat de sterren aan het firmament met de maan en de zon
brandende zullen vergaan. 2 Petrus 3:12,13 u, die de komst van de dag van God verwacht en
daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de
elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Het zal niemand verbazen dat Heere Jezus
bij de rede over de laatste dingen in Markus 13 ook al gewag maakt dat de zon en maan verduisterd
zullen zijn. Markus 13:24,25 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en
de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten
in de hemelen zullen heftig bewogen worden. Het is misschien niet direct duidelijk hoe de nieuwe
wereld er uit gaat zien maar de indruk wordt gewekt dat niet alleen het aangezicht van het heelal,
maar ook Jeruzalem en omgeving sterk zal veranderen. Zacharia maakt daar ook melding van. Op het
moment waarop God via Zacharia over de dag van de HEERE spreekt horen we – tussen de regels
door – dat de HEERE God de enige is die de precieze datum kent van de dag des oordeels. Zacharia
14:7 Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal
geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.
Op die ene dag, die alleen de HEERE kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht.

We wisten dit wel, maar kijken toch verrast op dat het via Zacharia al bekend kon zijn. Het is namelijk
de Heere Jezus Die ons er ook op attent maakt dat Zijn hemelse Vader de Enige is die de precieze dag
en het uur kent en niemand anders. Zelfs de Heere Jezus, Gods Zoon is het niet bekend. Mattheus
24:36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar
alleen aan Mijn Vader. Sommigen zullen hiervan opkijken. Hoe kan dat nu dat God de Zoon niet weet
wat de Vader wel weet? Zo vreemd is dit niet. Zo gaat dat soms ook tussen de mensen. Een vader
weet meer dan zijn zoon. Het mag duidelijk zijn dat de Hemelse Vader de touwtjes in handen heeft.
De Zoon is in die zin ook echt de Zoon dat Hij de Vader moet vertrouwen en gehoorzamen. De
gehoorzaamheid aan de Vader gaat zo ver dat de Heere bereid is Zijn leven op te offeren voor de
mensheid als blijkt dat dat volgens de hemelse Vader de enige weg is tot verlossing. De worsteling
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met het plan van de Vader zien we op de avond voor het lijden en sterven. Mattheüs 26:42-46
Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet
voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. Toen kwam Hij bij Zijn
discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon
des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij
verraadt, is dichtbij. Als de hiërarchie ontbroken had in de relatie van de hemelse Vader en de Zoon,
dan had het er slecht voor ons uitgezien. Het is juist de mogelijkheid van de gehoorzaamheid dat de
Heere Jezus Christus in onze plaats de gehoorzaamheid tot in de dood gestalte kon geven om op die
wijze – onschuldig – de straf van God te ondergaan en ons van schuld en dood te bevrijden.
De levensrivier.
Wat de omgeving van Jeruzalem betreft: we hebben al gezien dat de Olijfberg doormidden is
gekliefd. In plaats van een obstakel te vormen heeft zich ten oosten van Jeruzalem een dal gevormd.
Daarmee is het een uitweg geworden voor de vluchtende mensen. Maar niet alleen de mensen
vinden een heenkomen. Het water dat onder de nieuwe tempel vandaan sijpelt neemt gaandeweg
toe in diepte en breedte. Het vormt na verloop van tijd een rivier die tussen de pasgevormde bergen
door naar de Dode Zee in het Oosten maar – volgens Zacharia – ook naar de Middellandse Zee in het
Westen, stroomt. Op deze manier wordt Jeruzalem een stad aan een rivier. Het is een bijzondere
rivier maar hij komt dan ook voort uit een bron van onder de troon van God. Het is een leven
scheppende rivier. Hij brengt leven in de Dode Zee. De plaats van het oordeel over Sodom en
Gomorra – dat eeuwenlang dood ademde – wordt een paradijselijk gebied vol leven. Dat zal aan de
visstand te merken zijn. Maar niet alleen in het water wordt veel veranderd, ook op de oever zijn
andere omstandigheden nu er – volgens Ezechiël 47 en Openbaring 22 – weer bomen groeien;
bomen die in dit geval elke maand vruchten dragen. Zacharia 14:8 Op die dag zal het geschieden dat
er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de
andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.
Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen.

In Palestina zijn feitelijk maar twee seizoenen: de zomer en de winter. Het verschil is niet vooral
gelegen in de temperatuur, maar in de vochtigheid. Het is niet bekend of het meer of minder zal
regenen, maar voor de rivier maakt het klimaat van de nieuwe wereld blijkbaar geen verschil. De
rivier stroomt winter en zomer met gelijke hoeveelheden door het bekken. De toekomstverwachting
van Zacharia sluit bijzonder mooi aan bij die van Ezechiël. Alleen is Ezechiël veel uitvoeriger in zijn
beschrijving van de rivier die onder de tempel begint met gedruppel om uiteindelijk als een brede en
diepe stroom de Dode Zee van een dode zee in een zee van leven te veranderen. Ezechiël 47:8,9 Hij
zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden
en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende
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wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer
veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden
en leven. Iemand zal zeggen dat Ezechiël de rivier ziet stromen naar het Oosten, terwijl de rivier die
onder de troon van God begint in Jeruzalem bij Zacharia naar de Dode Zee, maar ook naar de Grotedat is de Middellandse Zee stroomt. God vertelt niet altijd alles. Ezechiël ontkent het niet, maar het is
juist dat hij het ook niet vermeldt. Iemand die ook iets van een toekomstige rivier gezien heeft in de
nieuwe wereld is Johannes in het boek Openbaring 22:1,2. Een ding is duidelijk. We bevinden ons
met deze voorzeggingen op de nieuwe aarde. Een groot deel van de voorzeggingen in Zacharia 14 –
zoals het licht en het water – vinden we terug in Openbaring 21 en 22. Vanaf Openbaring 21 zien we
het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen op aarde. Op dat moment bevinden we ons dus in de
situatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Het Koningschap van God.
De Heere Die in Jeruzalem troont wordt koning over de hele aarde. Het zal een verademing zijn om in
het rijksgebied van deze koning te wonen, want Hij is rechtvaardig en goed. Het kwaad zal volkomen
afwezig zijn. Niet alleen is de duivel met zijn trawanten en volgelingen in de hel geworpen – waar hij
voor eeuwig brandt – maar er is naast God ook geen andere god of godin meer die vereerd wordt.
Zacharia 14:9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn
en Zijn Naam de enige.
En de Heere zal Koning worden over de hele aarde.

De positie van de mens is veranderd. Het is niet zo dat wij niet kunnen zondigen, maar er is niets
meer in ons dat het zou willen. De mensen worden geleid door de Heilige Geest. Wij hebben onze wil
in het reine gebracht met Gods wil. We laten ons leiden en willen maar een ding en dat is God als
koning erkennen en Zijn wil volbrengen en op een goede manier met elkaar omgaan, zodat de ander
tot zijn recht komt. Toen de Heere Jezus de verlossing tot stand had gebracht door Zijn verzoenend
lijden en sterven moesten Zijn vijanden nog overwonnen worden: de dood en de satan. Zij moesten
gemaakt worden tot een voetbank voor Zijn voeten. Hoewel er op dat moment dus nog
tegenstanders zijn claimt de Heere – na Zijn opstanding uit de dood – reeds alle macht te bezitten.
Mattheus 28:18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde. De overwinning op de dood houdt in feite de overwinning in op alle machten die
tegen God opstaan. De Bijbel is consequent in het aanwijzen van de boosdoeners, die
verantwoordelijk zijn voor de ellende die de mensen veroorzaakt hebben: de zonde, de duivel en de
dood. De forensische theologie verheldert de metafoor die dienst doet om de worsteling – van de
HEERE God om de bevrijding van de mens – duidelijk te maken. ‘Forensisch’ doelt op de juridische
kant van de zaak. Het is meer dan een metafoor. In feite is het ook een echte rechtszaak. Romeinen 3
De aanklacht is dat de mens vanwege zijn ongehoorzaamheid aan Gods wet veroordeeld is tot de
eeuwige dood. God had dit Zelf zo bepaald. Genesis 2:16,17 En de HEERE God gebood de mens: Van
alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan
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mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. In feite had de satan – door
de verleiding tot zonde – de mens in zijn greep gekregen. De mens had zich vanwege zijn zonde
vervreemd van de Almachtige en omdat hij zijn oren had laten hangen naar de satan, waren wij in
het vervolg aan hem overgeleverd. Omdat de satan er – door de verleiding van de mens tot zonde –
in geslaagd was een wig te drijven tussen God en de mens, was hij de baas van de wereld geworden.
Bij de verzoeking in de woestijn pretendeert de satan de baas van de wereld te zijn en Jezus ontkent
dit niet. Mattheus 4:8-10 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet
Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U
geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat
geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan;
en zie, engelen kwamen en dienden Hem. Met de wapens van schuld en dood hield de duivel de
mens gevangen. Omdat God rechtvaardig is kon de Heere aanvankelijk – vanwege de mens als
gegijzelde – weinig uitrichten tegen de brute greep naar de macht van deze gevallen engel. Maar
hoewel de Heere hem een tijdlang moest verdragen in de hemel lag het plan – om de satan te
verslaan en de mens uit zijn dodelijke greep te bevrijden – reeds klaar. In het Paradijs maakte God
Zijn plannen al bekend. De satan mocht dan misschien onder de mensheid grote schade berokkenen,
de HEERE God zou door het zaad van de vrouw de satan de kop vermorzelen. Genesis 3:15 En Ik zal
vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat
zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Vanaf het begin heeft God een plan
bedacht om de mens te bevrijden uit de dodelijke greep van de satan. Door als onschuldig mens de
gevolgen van de zonden te dragen – de dood aan het kruis – werd de Heere Jezus instaat gesteld de
mensen van hun schuld te bevrijden. Plaatsvervangend heeft de Heere de straf die wij verdienden op
Zich genomen en voor ons weggedragen toen Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Zoals wij delen in
de schuld en de vloek door de eerste mens Adam, zo delen we – door het geloof – in de verzoening
en redding door de tweede mens Jezus. Romeinen 5:12-21 Omdat degene die de Heere Jezus
aanneemt als Verlosser en Heere bevrijd is van schuld hangt ook de eeuwige dood niet langer als een
zwaard van Damocles boven zijn/haar hoofd. Door de schuld en de dood van de gelovige over te
nemen, bevrijdde de Heere Jezus de gelovige uit de dodelijke greep van de satan. Wij hebben in de
Heere Jezus een nieuwe Heer en koning ontvangen en willen Hem dienen en vertrouwen.
Jezus is de Koning der koningen.

De redding en de volhardingen van de gelovigen.
De satan moest ons laten gaan, maar zal proberen ons opnieuw in zijn greep te krijgen. Volgens
Petrus gaat hij de wereld rond met dat doel. 1 Petrus 5:8-11 Wees nuchter en waakzaam; want uw
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw
broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn
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eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten,
bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. De
schuld en de dood en de satan zijn de vijanden van God. Door die drie – ieder op zijn eigen wijze – te
verslaan, heeft de Heere Jezus het Koninkrijk van God in principe open gesteld voor alle mensen.
Door het Evangelie – het goede Nieuws van de bevrijding van deze drie dankzij de Heere Jezus – en
het gelovig aanvaarden daarvan, kan ieder mens, bevrijd van schuld en dood en het kwaad het
Koninkrijk van God binnengaan. Om die reden zet de Heere – aan wie alle macht gegeven is in hemel
en op aarde – de leerlingen aan om het Evangelie wereldwijd bekend te maken. Mattheus 28:18-20
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de
dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. De realiteit van Gods Koninkrijk is op dit moment een
geloofswerkelijkheid. Voor degene die gelooft is het werkelijkheid. De Heere regeert ons door Zijn
Woord en Geest. De vijanden van de Heere – de schuld en de dood en de satan – zijn nog
springlevend. Alleen door het geloof blijven we in de beschermende omgeving van God leven Die ons
helpt om alle obstakels en tegenstand te overwinnen. Het is bij de eindstrijd wanneer de dood en de
schuld van de wereld en de satan een uiterste poging doen de wereldheerschappij naar zich toe te
trekken. In die eindstrijd delven de vijanden van God het onderspit. Dat zal gebeuren als onze Heere
Jezus Christus terugkeert op de wolken van de Hemel en Zijn voeten zet op de Olijfberg. Dan zal Hij
definitief afrekenen met de schuld en de dood en het kwaad. Dat de dood aartsvijand nummer 1 is
laat Paulus duidelijk merken in 1 Korintiërs 15:23-28 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als
Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het
koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en
kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft
gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn
voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het
duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Het koningschap
van de Heere gaat dus over gehoorzaamheid en vertrouwen op God. Over het doen van Gods wil.
Over gerechtigheid en heiligheid. Wanneer bij de eindstrijd alle vijanden van God zijn overwonnen,
wordt Hij koning over de hele aarde. Daarna geeft Christus het koningschap over aan de Vader. Dan
is er geen ander meer die God naast zich moet dulden: de duivel niet en ook andere goden niet. Hij is
dan de enige God met wie de hele wereld rekening houdt. Het zijn de gelovigen – die zich aan Gods
geboden houden – uit de oude wereld, die in de nieuwe wereld een plek ontvangen en waardig
bevonden zijn om te leven in het Koninkrijk van God; het rijk van gerechtigheid.
De leeuw en het Lam.

Het nieuwe Jeruzalem.
Wat het land betreft, er is niet alleen sprake van het splitsen van de Olijfberg in twee bergen ten
Noordoosten en Zuidoosten van Jeruzalem waartussen een soort van vluchtweg ontstaat voor de
mensen die in Jeruzalem in het nauw zitten. Deze vluchtweg wordt later tot een rivier die vanuit
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Jeruzalem stroomt richting de Dode Zee waar het water en de oevers veranderen in paradijselijke
heerlijkheid. Het water vol vissen en de bomen met vruchten op het land. Maar er zal meer
veranderen in de buurt van Jeruzalem. Het land – en dan gaat het om tientallen kilometers rondom
Jeruzalem – wordt vlak als de Jordaanvallei. Zacharia 14:10 Heel het land zal als de Vlakte worden,
van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Aan Jeruzalem zelf verandert overigens niet veel.
Het behoudt zijn hoogverheven plaats. Ook blijft het bewoond. Nooit zal de stad nog in gevaar
komen. Zacharia 14:10,11 Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven,
van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van
de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er
niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen. We hoeven ons niet af te vragen waarom de HEERE
dit zo sterk benadrukt. Dit is omdat Jeruzalem zo vaak het voorwerp van vijandelijke agressie is
geweest. Assur lag voor de poorten van Jeruzalem in 701 v Chr. Die aanval werd door God verijdeld.
Babel viel driemaal aan om in 586 v Chr. de stad met de tempel te verwoesten. Antiochus Epiphanes
IV viel Jeruzalem en het geloof aan en plaatste het beeld van Zeus in de tempel. God brak de
bezetting na 3.5 jaar af met hulp van de Makkabeeën in 164 v Chr. In het jaar 70 na Chr. verwoestte
de Romeinse generaal Titus de stad met de tempel. Op dit moment is de stad weer in Joodse handen.
Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

De fysieke stad Jeruzalem en het geestelijke Jeruzalem.
Het zal voor sommigen een vraag zijn hoe de zienswijze van Zacharia – die het heeft over de aardse
stad Jeruzalem en zijn directe omgeving – te combineren valt met die van het boek Openbaring en
het hemelse Jeruzalem. Terwijl Zacharia vertelt over grotere en kleinere veranderingen aan de stad
Jeruzalem bij de overgang van de tijd naar de eeuwigheid, heeft Johannes het over het Nieuwe
Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Openbaring 21:1-4 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, gereed
gemaakt 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. Openbaring en Zacharia spreken elkaar niet tegen maar vullen elkaar aan. In Zacharia
spreekt de HEERE over de fysieke stad Jeruzalem op de nieuwe aarde en de directe natuurlijke
omgeving. Het boek Openbaring noemt het Nieuwe Jeruzalem de bruid. God heeft het daar niet over
de natuurlijke omgeving en de huizen, maar over de bewoners. Het volk van God daalt uit de hemel
neer en God woont in hun midden. Ook de twaalf poorten met de namen van de twaalf stammen
van Israël en de twaalf fundamenten met de namen van de twaalf apostelen in Openbaring 21
verwijzen naar het Oude en het Nieuwe verbondsvolk dat zal leven op de nieuwe aarde met als
centrum Jeruzalem, de plaats waar de HEERE God woont. In het boek Openbaring spreekt de HEERE
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in termen van een metafoor over het toekomstige godsvolk uit Joden en heidenen. De Heere gebruikt
beelden als de bruid en gebruikt voor de stad het beeld van een kubus. De Heere lijkt in Openbaring
21 vooral de geestelijke realiteit aan te willen duiden wanneer Hij spreekt van God en het Lam en
stelt dat er geen tempel en ook geen zonlicht is omdat het Lam het licht en de tempel is. Openbaring
21:22,23 Hoewel duidelijk is dat er niets gaat boven de betekenis van Christus’ offer en
gerechtigheid, betekent dit niet dat er op de nieuwe aarde niet ook weer fysieke zon schijnt en een
tastbare tempel aanwezig is. In de openbaring aan Ezechiël gaat de HEERE hier namelijk wel vanuit.
De profeet Ezechiël ontvangt uitvoerige informatie over de nieuwe tempel. Gewapend met een
paslood meet iemand de ruimtes die gestalte geven aan het imposante bouwwerk dat niet alleen een
tempel moet voorstellen, maar waarin ook werkelijk wordt dienst gedaan door priesters en waar
geofferd wordt. Mensen zijn er overigens nog niet te zien, maar wel de HEERE Die Zijn intrek
genomen heeft in de tempel. Ezechiël 44:4 Vervolgens bracht Hij mij via de noorderpoort tot vóór het
huis. Ik zag, en zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. Toen wierp ik mij
met het gezicht ter aarde. Het opmeten van de tempelruimtes vindt plaats direct na de eindstrijd van
de HEERE tegen Gog en Magog in Ezechiël 38 en 39. Voor de beschrijving van de tempel ruimt
Ezechiël de hoofdstukken 40 t/m 48 in. Alles lijkt ingericht te worden voor toekomstig gebruik van de
tempel. Er worden voorschriften gegeven voor welke priesterlijke familie – die van Zadok – en welke
offers en welke gebieden. Daarna ziet hij - vermeld in Ezechiël 47 en 48 – het water onder de
drempel van de tempel vandaan sijpelen en een rivier vormen naar het Oosten toe.
Het nieuwe Jeruzalem.

Het laatste oordeel.
Nadat met enkele pennenstreken de toekomstige heerlijkheid van de HEERE getekend is en de
gelovigen op de nieuwe aarde in veiligheid zijn gebracht, komt de afrekening met de volken die tegen
de HEERE in opstand kwamen. De eindstrijd eindigt voor de opstandige volken in een ramp. Het heeft
er veel van weg dat er een kernbom is gevallen maar het valt te betwijfelen of hier op gedoeld wordt.
Zacharia 14:12,13 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen
Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren;
de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.
Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal
ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Wellicht
moeten we denken aan de voorzegging dat het eerste oordeel met water en het tweede met vuur
geschiedt. Het is de apostel Petrus die ons daarbij bepaalt op twee plaatsen in de tweede brief. 2
Petrus 3:5-7 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er

105
reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de
wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de
aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de
dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Paulus sluit zich hierbij aan als hij
vermeldt dat de Heere Jezus de vijanden met vuur verslaat. 2 Thessalonicenzen 1:6-9 Het is immers
rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt
wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met
de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet
kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen
als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid
van Zijn macht. Ook de apostel Johannes wijst er op dat de vijand bij de eindstrijd vanuit de hemel
verslagen wordt met vuur. Openbaring 20:9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en
omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit
de hemel en dat verslond hen. De strijd wordt niet alleen binnen Jeruzalem, maar ook in de omgeving
bevochten. Als het feest is in Jeruzalem – vanwege de verpletterde overwinning en het binnen halen
van een grote buit op de vijand – dan doen de gelovigen die buiten de stad meestreden mee met de
verdeling van goud en zilver. Zacharia 14:14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen
van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.
Het eerste oordeel kwam met water en het laatste oordeel komt met vuur.

De loyaliteit aan het Joodse volk getoetst.
Zacharia wordt duidelijk geschreven vanuit het perspectief van het Joodse volk: Het uitverkoren volk
dat het volk van God was en is en wordt. In het licht van bovenstaande is het niet zo gek dat de
volken in Zacharia 14 een beetje met argwaan bekeken worden. De vraag is: ‘Hoe staat men
tegenover de HEERE van de hemelse machten?’ Iemand zal vragen hoe het mogelijk is dat de fouten
uit het verleden in de paradijselijke situatie herinnerd worden. Toch is dat meer normaal dan men
wellicht denkt. Wie het visioen van de nieuwe tempel van Ezechiël leest zal ook merken dat God op
de nieuwe aarde de priesters en de koningen hun fouten uit het verleden nadraagt. Dit kan op twee
zaken wijzen:
1. De manier waarop we ons leven hebben ingericht als gelovigen en de mate waarin we geslaagd
zijn om dicht bij Gods ideaal te komen, heeft gevolgen voor onze plek in Gods volk van de toekomst.
We weten dat de Heere Jezus hier – in de gelijkenis van de talenten – ook vanuit gaat. Mattheus
25:14-30
2. Er is grote kans dat wij – gelovige mensen van deze bedeling – er niet zo anders voorstaan
wanneer we van God mogen delen in het paradijs. Paulus noemt ons ‘een nieuwe schepping’.
Efeziërs 4:24 De nieuwe mens; Veel nieuwer kan het niet worden. Indien het zo is – dat wij nu reeds
de nieuwe mens genoemd worden en we zijn het ook – dan zou dit met zich meebrengen dat de
geboden van God en het geloof, de verzoening van zonden en de Heilige Geest op vergelijkbare wijze
van betekenis blijven voor het leven op de nieuwe aarde. We ontvangen wel een nieuw lichaam,
maar verder blijft alles hetzelfde als nu. Romeinen 8:23 Zo lijkt dus ook – volgens de inzetting van
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God – het Loofhuttenfeest in de situatie van de nieuwe aarde gevierd te worden door Gods volk
Israel dat rondom Jeruzalem woont. De HEERE wil echter dat ook de volken er aan deelnemen. Het
betekent dat er een groot feest is waar niet alleen mensen met een Joodse achtergrond, maar ook
o.a. Nederlanders, Chinezen en Colombianen zullen zijn. Zacharia 14:16,17 Het zal geschieden dat er
geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om
zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Onze loyaliteit met het Joodse
volk wordt getest door de uitnodiging om elk jaar naar Jeruzalem te komen en de HEERE als koning te
vereren en het Loofhuttenfeest mee te vieren. Het Loofhuttenfeest is een oogstfeest aan het eind
van de zomer, waarbij – niet toevallig – de uittocht uit Egypte wordt herdacht. De provisorisch uit
takken en bladeren opgebouwde hutjes geven het tijdelijke verblijf aan waar de Israëlieten gebruik
van maakten toen ze onderweg waren van Egypte naar het beloofde land. Mogelijk voelen we ons als
gelovigen uit de volken bij deze uitnodiging minder prettig. Het is niet leuk wanneer er getwijfeld
wordt aan onze loyaliteit jegens Gods oude volk. Wij horen nu eenmaal tot de volken die het Joodse
volk het leven bij tijden bijzonder zwaar gemaakt hebben. Of dat nu Egypte is of Assur of Babel of
Perzië of het Griekse Rijk of het Romeinse rijk of het rijk dat Hitler voor ogen had, de Joodse
gemeenschap is de hele geschiedenis door in een hoek gedrukt waar het ternauwernood uit kon
komen. Om te beginnen in Egypte en de toenmalige farao die het Joodse volk van de aardbodem
wilde verwijderen. De HEERE en Zijn volk zijn dat nooit vergeten. Niet voor niets wordt Egypte er uit
gehaald en met name genoemd. Zacharia 14:18,19 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop
geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de
heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf
zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan
om het Loofhuttenfeest te vieren. Omdat Egypte niet zo afhankelijk is van regenwater – ze hebben
immers de Nijl – worden zij bestraft met de straf die de andere volken treft op het moment van de
laatste aanval op Jeruzalem. We moeten ons inderdaad realiseren dat de eindstrijd de hevigste maar
ook laatste aanval is op het geloof van Gods volk en op God. Niet vreemd dat onze loyaliteit wordt
onderzocht. Het is niet zo dat de volken niet loyaal zijn aan Israel – dat zijn de mensen die deel
uitmaken van het Paradijs wel degelijk – maar het is een herinnering aan het verleden waarin de
volken Israel slecht behandeld hebben.
Het Loofhuttenfeest.

De definitieve scheiding van schapen en bokken is achter de rug.
De indruk die de HEERE bij Zacharia wekt wordt bevestigd bij Jesaja. Jesaja 66:22-24 Want zoals de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt
de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van
nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen
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voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de
mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet
uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. Het valt op dat Jesaja 60 de situatie
tekent van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en terwijl ook het bewustzijn van de vijandschap van
de volken tegen God en de gelovigen beleefd wordt bij het verlaten van het nieuwe Jeruzalem. We
zien de lijken van de opstandelingen op een plaats ‘waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft’,
termen waarmee verderop in de Bijbel de hel wordt aangeduid. Dat is veelzeggend. Ook het boek
Openbaring heeft – naast positieve ook negatieve – herinneringen aan de volken op een moment
waarop de tijd van het nieuwe Jeruzalem is aangebroken. Openbaring 21:27 Al wat onrein is, zal er
niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die
geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Ook hier zou de indruk kunnen ontstaan dat de
foute mensen zich buiten de poort van het Nieuwe Jeruzalem moeten ophouden, omdat de toegang
alleen voor de gelovigen is. Maar de toegang in Jeruzalem – zoals wordt gesteld – is alleen weggelegd
voor hen die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Dit betekent – niet meer en niet
minder – dat de definitieve scheiding tussen de schapen en bokken reeds tot stand is gebracht. De
foute mensen bevinden zich in de hel. Zij hebben deel gekregen aan de eeuwige dood. Van de hel is
geen weg terug. De mensen van wie de namen in het boek van het leven staan opgetekend delen
daarentegen in het eeuwige leven. Wel is er vermoedelijk een bewustzijn van het verleden en van
elkaars bestaan. Ook worden wij – op deze manier – die ons verdiepen in de Bijbelse eschatologie er
telkens opnieuw aan herinnerd dat het wel ergens over gaat. Laten we het als een waarschuwing
ervaren en ons erdoor verootmoedigen. Zacharia bevestigt dat er ook in de situatie van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde een besef zal blijven van de vroegere confrontatie tussen de volken en het
volk van God. Feit is dat alle elementen die we in Zacharia tegenkomen – zoals het licht en het water
en de troon van God in Jeruzalem – zich bevinden aan het begin van de eeuwigheid en de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde. In feite bevinden we ons met de eindstrijd en Gods voeten op de Olijfberg
direct voorafgaand aan de omslag van de tijd naar de eeuwigheid, van het eeuwige oordeel en de
eeuwige redding. Met de tekening van hoe de verhoudingen in het verleden lagen kleurt God de
nieuwe situatie in.
Christus is het Lam en de tempel en het Licht en de Zon.

Alles en iedereen is heilig in de nieuwe tijd.
In de tijd van de oude wereld waren sommige voorwerpen en sommige mensen heilig. Dat is
ingrijpend veranderd in het nieuwe wereld. Alles en iedereen is heilig. De paarden die in de oude
wereld het summum waren van geweld en agressie en oorlog zijn in de nieuwe wereld een
toonbeeld van toewijding aan God. Op hun bellen staat de naam van de HEERE gegraveerd. Zacharia
14:20 Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. De paarden dragen
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in de nieuwe wereld het opschrift dat alleen de hogepriester op zijn tulband had staan. Exodus
28:36-38 Datzelfde geldt helemaal voor de tempel. Waren in de vroegere situatie de offerschalen
heilig, in de toekomst is alles wat je maar tegenkomt in de tempel heilig, zelfs de kookpotten.
Zacharia 14:20,21 En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het
altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn,
zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. De handelaars in de
tempel worden in het Hebreeuws ook wel Kanaänieten genoemd. Het waren waarschijnlijk in het
begin ook niet-Joden die zich met de handel bezig hielden omdat het officieel niet toegestaan was.
Wel waren zulken handelaren in offerdieren vanaf het begin erg gemakkelijk wanneer je als pelgrim
met een goed gevulde portemonnee naar Jeruzalem kon reizen. Je hoefde dan geen deel van de
oogst en de dieren met je mee te slepen, maar kon op het tempelplein kopen wat je nodig had. Dat
lijkt wel een gunstige verbetering voor de gelovigen in de zin van ‘gemak dient de mens’. In feite was
het echter een achteruitgang omdat de tienden van de eigen oogst en de opbrengst van de eigen
dieren niet meer in natura naar Jeruzalem kwam. Men was voor de kwaliteit en de zorg afhankelijk
van wat de handelaren hadden ingekocht. De Heere Jezus was tot diep in zijn binnenste geërgerd
toen hij de handelaren op het tempelplein zag. De tempel is het huis van Zijn Vader. De Heere werd
zo boos dat Hij de tafels van de handelaren omkieperde. Hij joeg ze van het tempelplein. Op die
manier bracht Hij de broodnodige rust terug op het plein dat een plaats was van gebed en niet van
geblaat van schapen en de verkooppraatjes van de handelaren. Johannes 2:14-16 Ook dit tafereel
van de handelaren in de tempel zal niet meer gezien worden in de nieuwe tijd. Zacharia 14:21 Op die
dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten. Het is opmerkelijk
dat het einde van Jesaja, maar ook het einde van Zacharia ons bepaalt bij de zonden uit het verleden.
Ook kent de toekomstverwachting van de nieuwe aarde sterke herinneringen aan de tijd van de oude
bedeling de zonden, de strijd, de opstand tegen God en de realiteit van de hel waar de duivel en zijn
trawanten, maar ook alle mensen die tegen God kozen, verkeren. Het zijn vermoedelijk de externe
condities – naast de interne condities van verzoening en de Heilige Geest – van het nieuwe leven met
God en elkaar, de omstandigheden waarbinnen het leven van God en de uitverkorenen voor eeuwig
bewaard wordt.

