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Voorwoord

Veel christenen hebben een lievelingsbijbelboek. Voor mij is dat
het boek Zacharia. De acht nachtgezichten die de profeet krijgt,
zijn moeilijk te doorgronden maar blijken rijk aan betekenis. Zo
mysterieus als de eerste hoofdstukken, zo concreet is het tweede deel
van zijn profetie. De reikwijdte daarvan omvat zowel de eerste als de
tweede komst van de Messias. De profeet schetst de verwerping van
Gods Gezalfde, maar schildert eveneens hoe zijn voeten straks op
de Olijfberg zullen staan en het lang verwachte Godsrijk aanbreekt.

Het voorliggende werk omvat een gedetailleerde studie over de eer-
ste drie hoofdstukken van het bijbelboek Zacharia. De tekst is zo’n
twintig jaar geleden geschreven – de auteur was destijds begin twin-
tig! – en heeft vele jaren op de plank liggen rusten, wachtend op de
gelegenheid om de overige hoofdstukken te becommentariëren. Van-
wege de omvangrijke werkzaamheden die dat met zich meebrengt,
is dit niet op korte termijn voorzien. Om die reden lijkt het dienstig
om het eerste deel alvast in druk beschikbaar te maken.

Met de bede dat deze studie voor de lezer een net zo rijke zegen
meebrengt als voor de schrijver, draag ik het werk op aan Degene
die de sleutelrol in Zacharia’s profetie speelt: onze Heer en Heiland
Jezus Christus.

Darp, voorjaar 2012,

Rudi Hakvoort.
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Hoofdstuk 1

Achtergrondgeschiedenis

1.1 Cyrus de Grote

In de loop van de zesde eeuw voor Christus kwam aan de wereld-
heerschappij van het grote Neobabylonische Rijk een einde. De
glorieuze regering van Nebukadnezar behoorde al lang tot het ver-
leden, terwijl steeds minder sterke persoonlijkheden de scepter over
dit wereldrijk voerden. Het gevolg was dat nieuwe koninkrijken
konden oprijzen, zoals Lydië in westelijk Klein-Azië en Medië ten
oosten van de grote rivieren.

Omstreeks het jaar 559 v.Chr. volgde in Anshan, de hoofdstad van
Perzië, een vazalstaat van Medië, de energieke Cyrus II zijn vader
Cambyses I als vorst op. In korte tijd wist hij de eenheid in zijn land
te herstellen, waarna hij tegen zijn soeverein, Astyages, de koning
van de Meden, in opstand kwam. Cyrus versloeg en doodde hem in
diens hoofdstad Ecbatana in 550 v.Chr., waarop de twee rijken tot
het machtige Medo-Perzische Rijk werden verenigd, met Cyrus als
heerser.

De volken in de omgeving zagen met lede ogen de macht van Cy-
rus groeien. Daarom sloten enkele naburige koningen met elkaar
een verbond, waaronder Croesus, de legendarisch rijke koning van
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Lydië, die de uitvinding van het muntstelsel wordt toegedicht, Nabo-
nidus, de koning van Babel, en Amasis, de toenmalige farao van
Egypte. Veel baatte dit echter niet. In 547 v.Chr. viel Cyrus Lydië
aan en versloeg hij Croesus na een veertiendaagse oorlog bij Pteréa,
waarna diens residentie, Sardis, werd ingenomen. Hierdoor kwam
heel Klein-Azië aan Cyrus’ voeten te liggen. Zijn legers trokken
eveneens door Perzië naar het Oosten, naar Afghanistan. Toen ook
Elam en het gebied dat vroeger als Assyrië bekend stond, zich aan
hem hadden overgegeven, hielden alleen Egypte en het koninkrijk
van Babel nog stand.

Maar de machtige legers van Cyrus trokken ook naar Babel. Het
verhaal gaat dat Cyrus tijdens zijn aanval op Babel de loop van
de Eufraat heeft verlegd, zodat zijn troepen door de drooggelegde
bedding de stad konden binnentrekken, zonder dat ze overigens op
veel verzet stuitten. Op 12 oktober 539 v.Chr. viel Babel. Nabon-
idus en zijn zoon Belsazzar, aan wie Nabonidus uit desinteresse de
regering van zijn land had overgedragen, kwamen daarbij om het
leven (vgl. Dn5:30). De wereldheerschappij van Babel was hiermee
voorgoed ten einde.

Tweeëneenhalve week later, op 29 oktober, hield Cyrus zijn glori-
euze intocht in Babel, waarop hij zich op 24 maart van het volgende
jaar (538) tot ’koning van Babel’ liet kronen, de hoogste titel van
de toenmalige wereld (vgl. Ea5:13). Cyrus werd hiermee de heerser
van het grootste rijk dat de aarde tot dan toe ooit had gekend. In
zijn bloeitijd strekte het Medo-Perzische Rijk zich uit van India in
het Oosten tot de Griekse archipel in het Westen; van de Donau, de
Zwarte Zee, de Kaukasus en de Kaspische Zee in het Noorden tot
de Arabische en Nubische woestijnen in het Zuiden, in totaal een
gebied van bijna 5000 km lang en 800 tot 2500 km breed (vgl. Es1:1;
10:1). Pas door de veroveringstochten van Alexander de Grote (om-
streeks 330 v.Chr.) zou dit rijk ten onder gaan.

In de 19e eeuw is door Hormuzd Rassam een kleicylinder gevon-
den met daarop de inmiddels beroemde inscriptie waarin Cyrus zijn
overwinning op Babel toeschrijft aan de god Mardoek, de bescherm-
god van Babel. Cyrus beschouwde de val van de stad als een verwijt
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aan het adres van Nabonidus voor diens verwaarlozing van Mardoek
en voor zijn ongeoorloofde handeling om, nadat de Babyloniërs een
volk hadden overwonnen, alle godenbeelden naar Babel te laten
overbrengen:

Mardoek . . . speurde en keek [door] alle landen, op zoek
naar een rechtvaardige heerser om hem (d.i. Mardoek) te lei-
den (nl. in de jaarlijkse processie). [Toen] sprak hij de naam
van Cyrus uit, koning van Anshan. Hij sprak zijn naam uit
om heerser te zijn over de hele wereld . . . [en gaf] hem [be-
vel] om tegen zijn stad Babel op te trekken. Hij deed hem op
reis gaan op de weg naar Babel, aan zijn zijde gaande als een
echte vriend. Zijn uitgestrekte troepen – hun aantal, zoals dat
van het water van een rivier, kon niet worden vastgesteld –
trokken voort, hun wapens opgeborgen. Zonder enige strijd
deed hij hem zijn stad Babel binnentrekken, Babel [zo] elke
ramp besparend. Hij gaf Nabonidus over in zijn (d.i. Cyrus’)
handen, de koning die hem (d.i. Mardoek) niet aanbad. Alle
inwoners van Babel evenals die van het gehele land van Su-
merië en Akkadië, [inclusief] vorsten en landvoogden, bogen
zich voor hem (d.i. Cyrus) en kusten zijn voeten, juichend dat
hij het koningschap [had ontvangen] en met stralende gezich-
ten. Zij groetten hem blij als een meester door wiens hulp
zij uit de dood opnieuw in het leven waren gekomen [en] alle
schade en rampen achterwege waren gebleven, en zij aanba-
den zijn naam. (ANET, 315v).

Vlak nadat Cyrus Babel had ingenomen, gaf hij bevel om alle go-
denbeelden die de Babyloniërs naar hun hoofdstad hadden gebracht,
in hun eigen heiligdommen terug te plaatsen. Dit besluit werd ge-
volgd door het verlenen van amnestie aan alle ballingen in Babel. Zij
mochten allen naar hun thuisland terugkeren. Dit deed Cyrus niet
alleen uit menslievendheid, maar ook uit politieke overwegingen. Hij
ontsloeg zichzelf hiermee van de taak om al die krijgsgevangenen in
slavernij te houden en bovendien bevorderde het de acceptatie van
zijn eigen regime. Opnieuw een citaat van Cyrus zelf:

[Betreffende het gebied] vanaf . . . tot en met Ashur en Susa,
Agade, Eshnunna, de steden van Zamban, Me-Turnu, Der,
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evenals het gebied van Gutium, bracht ik tot [deze] heilige
steden aan de andere kant van de Tigris, waarvan de hei-
ligdommen reeds lange tijd rüınes zijn, de goden terug die
daarin vroeger hebben gewoond en richtte [ik] permanente
heiligdommen voor hen op. Ik verzamelde [ook] al hun vroe-
gere inwoners en bracht hen naar hun woonplaatsen terug. . .
Mogen alle goden die ik weer in hun heilige steden heb ge-
plaatst Bel en Nebo1 vragen om een lang leven voor mij en
mogen zij mij [bij hem] aanbevelen. (ANET, 316).

1.2 De terugkeer van de twee stammen uit

ballingschap

Voor het Joodse volk vormde de val van Babel het begin van het
herstel. Hoewel Cyrus claimde door de god Mardoek gezonden te
zijn, was in zijn optreden duidelijk Gods hand zichtbaar. “Het hart
van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt
het overal heen, waar het Hem behaagt” (Sp21:1) De Here zelf had
Cyrus de overwinning geschonken en hem tot de machtigste vorst
op aarde gemaakt. Lang voordat Cyrus geboren werd, had Jesaja
al over hem geprofeteerd: “Zo zegt de Here tot zijn gezalfde, tot
Kores (de Hebreeuwse vorm van de naam Cyrus), wiens rechterhand
Ik gevat heb om volken vóór hem neer te werpen: de lendenen van
koningen ontgord Ik; om deuren vóór hem te openen, geen poor-
ten blijven gesloten. Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden
effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels ver-
brijzelen. En Ik zal u geven de schatten van de duisternis en de
rijkdommen van de verborgen plaatsen, opdat gij weet dat Ik, de
Here, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël” (Js45:1–
3).

Gods doel met Cyrus was het verlossen van zijn volk Israël door
de Joden uit Babel te laten terugkeren: “Ter wille van mijn knecht
Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf

1Bel is de Babylonische naam voor Mardoek. Nebo is de zoon van Mardoek;
vgl. Js46:1.
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u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet” (vs4). En alsof God
nog eens wilde benadrukken dat het niet Mardoek of een andere
afgod was die Cyrus de overwinning gegeven had, vervolgde Jesaja
met de verzekering dat er maar één God bestaat, de Here, de God
van Israël: “Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er
geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het
wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij
niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander. . . ” (vs5v).

Ook de Joden die zich in ballingschap bevonden, werd door Cyrus
clementie verleend. Zij mochten naar Palestina terug te keren om
Jeruzalem en de tempel te herbouwen (vgl. Js44:28):

In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de
Here . . . de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om
door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te
doen uitgaan: ‘Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle ko-
ninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij
gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen
in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn
volk behoort – zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeru-
zalem en bouwe het huis van de Here, de God van Israël, dat
is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die overgebleven
is, van welke plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die
moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud,
met have en vee, behalve de vrijwillige gave voor het huis van
de God die in Jeruzalem woont’. (Ea1:1–4).

De door God vastgestelde 70 jaar die de ballingschap zou duren,
waren verstreken (vgl. Lv26:34v; 2Kr36:21–23; Jr25:8–14; 29:10–14;
Dn9:2). De ballingen mochten daarom naar Juda terugkeren. Ze
kregen van de Perzische koning zelfs de schatten terug die de Baby-
loniërs vroeger uit de tempel van Jeruzalem hadden geroofd (Ea1:7v;
vgl. 6:3–5; Jr27:22). De leider van terugkerende Joden was Sesbaz-
zar. Het is onduidelijk of Sesbazzar de Perzische naam van Ze-
rubbabel, de latere landvoogd van Juda, is, of dat het een andere
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persoon betreft.2 Sesbazzar is door Cyrus ook als landvoogd3 over
Juda aangesteld (1:8,11).

Een kleine 50.000 Joden, de slaven meegerekend, gaven aan de op-
roep van Cyrus gehoor en begonnen waarschijnlijk nog in het jaar
538 v.Chr. de lange tocht naar hun vaderland (Ea2:64v; Ne7:66v).
De reis van Babel naar Jeruzalem, zo’n 900 km, duurde normaal on-
geveer vier maanden (vgl. Ea7:8v), maar misschien heeft de grote
kolonne er nog langer over gedaan. Na de uittocht van Abraham uit
Ur en die van het volk Israël uit Egypte onder leiding van Mozes was
dit de derde grote uittocht in de geschiedenis van het volk Israël.
De Here had de klacht van de verdrukte Joden, aan Babels stro-
men gezeten, gehoord (Ps137) en had ingegrepen. “Toen de Here

de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die
dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met
gejuich. . . . De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren
verheugd” (Ps126:1–3).

Toch keerde maar een kleine groep Judeeërs terug. De meesten
waren zich inmiddels in Babel gaan thuisvoelen en verkozen daar

2Voor het eerste pleit dat Ezra tussen Sesbazzar en Zerubbabel nooit een
onderscheid lijkt te maken. Beiden worden ’stadhouder’ (pechāh) van Juda ge-
noemd (Ea5:14; Hg1:1), aan beiden werd de tempelbouw opgedragen (Ea1:1–11;
3:1–13) en aan beiden wordt de grondvesting van de tempel toegeschreven (vgl.
Ea3:8–10 en Zc4:9 met Ea5:16). Daar tegenover staat dat ook Zerubbabel een
Babylonische naam is, terwijl het apocriefe boek 1Esdras 6:18 vermeldt dat het
tempelgerei aan zowel Zerubbabel als Sesbazzar werd toevertrouwd, waarbij dus
een onderscheid tussen beide personen wordt gemaakt. Bovendien is Sesbazzar
door koning Cyrus aangesteld (Ea1:1–11), maar Zerubbabel door Darius (Ea2:2;
3:1–4:5). Sommigen willen Sesbazzar aan de Senassar uit 1Kr3:18 gelijkstellen,
zodat Zerubbabel diens neef (oomzegger) was (1Kr3:19) en blijkbaar later ook
diens opvolger als ’landvoogd’ van Juda.

3De titel pechāh (vertaald door ’vorst’, ’stadhouder’ of ’landvoogd’) hoeft niet
te betekenen dat Sesbazzar de officieel door de Perzen aangestelde regeerder van
Judéa was. Het woord kan ook een hoge rijksambtenaar aangeven, al dan niet
met speciale taken of opdrachten van de koning. Het is trouwens onduidelijk
hoe Judéa in deze tijd precies werd bestuurd. Waarschijnlijk had het geen eigen
soevereine vorst of landvoogd, maar was het afhankelijk van één of meerdere,
in naburige plaatsen zetelende gouverneurs (vgl. McEvenue met Meyers, 1987,
p13vv, en Yamauchi, 1990, p264v).
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te blijven. Zij wilden de gemakken van het stadsleven niet meer
verruilen voor de ontberingen en de moeilijkheden van een pioniers-
bestaan in een verlaten land. Waarschijnlijk waren de ballingen die
naar Juda trokken, niet de meest welgestelden. Slechts zij die toch
niets te verliezen hadden, waren bereid om naar het land Palestina
terug te keren, dat in de afgelopen jaren geheel kaal geplunderd
was. Daar zouden ze gedwongen worden zich met schaarse midde-
len te behelpen, met bovendien elke dag het gevaar opnieuw door
hun vijanden aangevallen en geplunderd te worden. Maar tegenover
al deze ontberingen stond Gods zegen. De Here had hun geboden
terug te keren; Hij zou daarom zelf voor zijn volk zorgen. “Wees
sterk, al gij volk des lands, luidt het woord des Heren, en gaat
aan het werk, want Ik ben met u, luidt het woord van de Here der
heerscharen, overeenkomstig het woord dat Ik u beloofd heb, toen
gij uit Egypte uittoogt, en mijn Geest in uw midden stond: vreest
niet!” (Hg2:5b–6).

Toen de ballingen in Palestina waren aangekomen, vestigden zij
zich in de steden waar hun voorouders vroeger hadden gewoond
(Ea2:70). Ze hadden het land dat de Here aan Abraham beloofd
had (Gn12:7; 13:14v,17), teruggekregen, maar hun vrijheid niet. De
Joden mochten weliswaar vanuit Babel naar de aartsvaderlijke bo-
dem terugkeren, maar zij bleven daarbij binnen de landsgrenzen van
het Perzische Rijk, waarvan zij nog steeds onderdanen waren. In
dit reusachtige rijk was Juda slechts een klein, onderhorig gebiedje,
bijna verloren in de grote uitgestrektheid van dit immense wereld-
rijk. Ook na hun terugkeer waren de Joden nog steeds van de gunst
van de heerser in Babel afhankelijk. Zij waren ’slaven’ in het land
van hun vaderen (Ea9:8v; Ne9:36v).

Direct in het eerste jaar na hun terugkomst werd een begin gemaakt
met de herbouw van de tempel (oktober 537 v.Chr.). Onder leiding
van de hogepriester Jozua en de landvoogd Zerubbabel werd het
brandofferaltaar van de tempel hersteld en werden daarop weer of-
fers gebracht (Ea3:1–3). Het waren de eerste offers sinds 586 v.Chr.,
het jaar dat de Babylonische legers de tempel verwoestten. Tevens
werden de eerste voorbereidingen voor de herbouw van de tempel
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zelf getroffen (vs6v), waarna in de maand mei van het volgende jaar
(536 v.Chr.) met de eigenlijke tempelbouw werd begonnen (vs8–10).
“[De priesters en de levieten] zongen beurtzangen van lof en prijs
aan de Here: want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en
loofde de Here, omdat het fundament van het huis des Heren ge-
legd was” (vs11). De tempel zou opnieuw het symbool worden van
de aanwezigheid van de Here temidden van zijn volk, een voor-
vervulling van Gods belofte aan Israël: “Mijn woning zal bij hen
zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En de volken zullen weten dat Ik, de Here, het ben die Israël hei-
lig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat.”
(Ez37:27v).

Maar toen kwam er onverwachte tegenstand van de andere bewoners
van het land Kanaän. Nadat Israël vroeger in ballingschap weg-
gevoerd was, hadden de Assyrische koningen Sargon II (722–705
v.Chr.), Esarhaddon (680–669 v.Chr.) en Assurbanipal (=Asnap-
par; 668–627? v.Chr.) de overwonnen inwoners van Mesopotamië
naar Palestina gedeporteerd. Dezen hadden zich met de overge-
bleven plaatselijke bevolking vermengd, waardoor het volk van de
Samaritanen met haar gemengd Joods-heidense godsdienst ontstaan
was (2Kn17:23–41; Ea4:2,9v). Omdat zij zichzelf sinds de wegvoe-
ring van de Israëlieten als de rechtmatige bewoners van het land
beschouwden, probeerden ze de tempelbouw te verhinderen. Dit
deden zij eerst door middel van infiltratie (Ea4:1v), maar toen dat
niet lukte (vs3), namen zij hun toevlucht tot openlijke dreigemen-
ten en omkoping, wat zij tot het begin van de regering van koning
Darius (522 v.Chr.) volhielden (vs4v). Deze methode had succes en
leidde tot het staken van het werk aan de tempel (vs24)4.

4Ea4:6–23 beschrijft gebeurtenissen uit de tijd dat Arthahsasta (464–424
v.Chr.) koning van het Medo-Perzische Rijk was (vs7) en behoort dus, chrono-
logisch gezien, tot een ander gedeelte van de geschiedenis van het volk Israël
(ongeveer overeenkomend met de tijd waarin Ezra 7–10 zich afspelen). De be-
schreven briefwisseling met het Perzische hof vormt echter een logisch vervolg
op de daarvoor genoemde tegenstand tegen de tempelherbouw (vs1–5).
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Toch was het niet alleen de tegenstand van vijanden waardoor de
tempelbouw stil kwam te liggen. De profeet Haggäı wees later op de
ware reden: Het teruggekeerde volk bekommerde zich steeds minder
om de tempelbouw. Hun eigen huizen hadden ze weer opgebouwd,
maar in de tempel waren ze niet langer gëınteresseerd. “Zo zegt de
Here der heerscharen: Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de
tijd dat des Heren huis herbouwd worde. . . . Is het voor ú de tijd
om in uw weldoortimmerde huizen te wonen terwijl dit huis verwoest
ligt?” (Hg1:2,4). De Judeeërs waren de verlossing uit Babel alweer
vergeten. Hun blik was niet langer op God gericht, maar op de
omstandigheden. Vandaar dat zij zich door de dreigementen van
hun vijanden lieten imponeren en ontmoedigen. “Zo werd de arbeid
aan het huis Gods te Jeruzalem gestaakt en bleef stilliggen tot het
tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perz̈ıe.”
(Ea4:24). Tot het jaar 520 v.Chr., zo’n 18 jaar na de terugkeer uit
Babel, lag het werk stil.

1.3 Cambyses II en Darius de Grote

In het jaar 530 v.Chr. kwam aan de regering van koning Cyrus
een einde. Hij overleed waarschijnlijk aan de verwondingen die hij
tijdens een veldtocht tegen de Massageten had opgelopen. Cyrus’
oudste zoon, Cambyses II, volgde hem op (530–522 v.Chr.). Cam-
byses was echter een veel minder sterke persoonlijkheid dan zijn
vader. De Perzen hadden Cyrus altijd als een ’vader van zijn volk’
beschouwd, maar in Cambyses zagen zij slechts een meedogenloze
tiran. Als Cambyses veel langer dan 8 jaar had geregeerd, was het
Perzische Rijk ongetwijfeld door hem ten onder gegaan. Uit naij-
ver vermoordde hij zelfs in het geheim zijn jongere broer Bardiya
(Smerdes), omdat die bij het volk veel populairder was en hij in
hem een bedreiging voor de troon zag.

Cambyses’ grootste succes was de verovering van Egypte. Egypte
was het enige land van het vroegere verbond van staten dat tegen
Perzië nog stand had gehouden. Maar met de val van Pelusium

19



De Nachtgezichten van de Profeet Zacharia

en Memphis was het lot van Egypte beslist. Psammetichus III, de
farao van Egypte, werd gedwongen zijn heerschappij over het land
van de Nijl aan de Perzische vorst over te dragen. Waarschijn-
lijk droeg de tocht van Cambyses’ legers door Palestina, dat op de
verbindingsroute tussen Babel en Egypte lag, bij aan de armoede
van het land die Haggäı later beschreef (Hg1:6,9; 2:16–18; vgl. ook
Zc8:10). Soldaten baanden zich in die tijd al plunderend een weg,
waar de landen waar zij doorheen trokken, natuurlijk erg onder te
lijden hadden.

Toen Cambyses zich met zijn legers in Egypte bevond, liep de si-
tuatie in de hoofdstad echter uit de hand. Een zekere Gaumata
stond op en claimde Bardiya, de vermoorde prins, te zijn, waardoor
hij een grote aanhang wist te vormen. Op 11 maart in het jaar
522 v.Chr. kwam hij in opstand. Niet veel later stierf Cambyses,
nog niet teruggekeerd van zijn veldtocht tegen Egypte. Volgens de
kronieken van Darius pleegde hij na het horen van de staatsgreep
zelfmoord. Op zijn sterfbed beleed hij de moord op zijn broer Bar-
diya, waardoor hij de pseudo-Bardiya hoopte te ontmaskeren en de
troon veilig te stellen voor het Achaemenidische koningshuis. Zijn
hoop was niet tevergeefs. Een jonge officier, Darius genaamd, de
zoon van Hystaspes, de satraap van de Parthen, keerde van Egypte
naar Perz̈ıe terug en doodde Gaumata in een zorgvuldig opgezette
samenzwering5. Op 29 september 522 slaagde hij erin om de touw-
tjes in handen te krijgen, waarmee de lange regeerperiode van Da-
rius I, ook wel bijgenaamd De Grote, aanbrak (522–486 v.Chr.).

Inmiddels was wel in het hele rijk een geweldige revolutie op gang
gekomen. Zowel in het Oosten (Iran), het Westen (Klein-Azië) als
het Zuiden (Egypte) waren de onderdrukte volken in opstand ge-
komen, waardoor het Perzische Rijk op zijn fundamenten beefde.
Negentien veldslagen moesten geleverd worden en negen koningen
verslagen. Toch heeft Darius’ rigoreuze optreden het grote rijk van

5De beroemde inscriptie in de Behistun-rotsen in Iran (die onder andere tot de
ontcijfering van het Akkadische spijkerschrift heeft geleid) toont een afbeelding
van Darius’ overwinning op Gaumata. Darius staat hierop met zijn voet op de
liggende bedrieger afgebeeld.
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Cyrus voor een vernietigende burgeroorlog bewaard. Pas in zijn
tweede regeringsjaar, de tijd van Haggäı en Zacharia, was de rust in
het keizerrijk waarschijnlijk hersteld. Deze roerige tijd was de reden
dat Darius later bijvoorbeeld onderzoek moest laten doen naar de
wetten die Cyrus vroeger had uitgevaardigd (Ea5:17–6:2).

Darius deed, net als zijn opvolger Xerxes I (486–465 v.Chr.), veel
moeite om ook het Peloponnesische schiereiland aan zijn rijk toe
te voegen. De Grieken waren het enige volk buiten het Perzische
Rijk (althans in de toenmalig bekende wereld) dat niet aan Darius
onderworpen was. De nederlaag bij Marathon (490 v.Chr.) tegen
een klein Grieks leger was eigenlijk de enige tegenslag die Darius te
verwerken kreeg. Later zouden de Grieken aan het Perzische Rijk
een einde maken, wat echter pas lang na zijn dood zou gebeuren.

Nadat Darius de troon was bestegen, begon hij een grondige reor-
ganisatie van het Rijk. Hij verdeelde het rijk in satrapieën6, legde
uitgebreide wegennetten aan, bouwde een postaal netwerk op en
voerde het muntstelsel in. Samen met de hoge mate van autonomie
die de onderworpen volken bezaten, bevorderden deze gemakken de
stabiliteit van het nieuwe rijk aanzienlijk.

6Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus bestond het Perzische rijk
uit twintig satrapieën, met aan het hoofd van elke satrapie een ’satraap’ (Per-
zisch voor ’beschermer van het rijk’). Samen met Fenicië, de Libanon en het
Overjordaanse behoorde Palestina tot de satrapie ’Over-de-rivier’ (Aramees: ‘a

bhar naharāh; Hebreeuws: ‘ēbher hannāhār ; Perzisch: eber-nāri ; zie bijv. Ea5:3;
8:36), waarvan Aleppo de hoofdstad was. In Samaria en enkele andere plaatsen
(misschien ook Jeruzalem) zetelden onderstadhouders. Een satraap was in zijn
satrapie praktisch alleenheerser, maar er werd op zijn regering toegezien door
een koninklijke schrijver die geregeld aan de keizer rapport uitbracht. De Thath-
nai uit Ea5:3 was waarschijnlijk niet de satraap zelf, maar een onderstadhouder
(Yamauchi, 1988, p636). In Ea8:36 en Es3:12; 8:9 en 9:3 wordt wèl naar de
satrapen verwezen (’stadhouders’; Hebreeuws: ’achašdarpen̂ım).
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1.4 Haggäı, Zacharia en de hervatting van

de tempelbouw

Zoals gezegd lag de bouw van de tempel te Jeruzalem vanaf onge-
veer 535 tot 520 v.Chr., het tweede jaar van de regering van Darius,
stil (Ea4:24). Asaf had al over deze tijd geprofeteerd: een verwoeste
tempel en een volk zonder Gods hulp. Daarom had hij het gebed
tot God gericht: “Gedenk uw gemeente, die Gij van ouds hebt ver-
worven, die Gij verlost hebt als de stam van uw erfdeel. . . . Richt
uw schreden naar wat voor goed in puin ligt; alles heeft de vijand
in het heiligdom vernield. . . . Uw heiligdom staken zij in brand,
zij ontwijdden tot de grond toe de woning van uw naam; . . . Onze
tekenen zien wij niet, geen profeet is er meer, niemand onder ons
die weet tot hoelang. . . ” (Ps74:2v,7,9).

Maar God zond weer boodschappers. Op 29 augustus in het jaar 520
v.Chr. verscheen de profeet Haggäı op het toneel, terwijl de profeet
Zacharia twee maanden later opstond (Hg1:1; Zc1:1). Beide profe-
ten spraken tot Zerubbabel, de landvoogd van Juda, en tot Jozua,
de hogepriester, maar ook tot het volk (Hg1:1,3vv). Haggäı hield
het volk een spiegel voor en toonde Juda zijn geestelijke toestand.
Hij vermaande de Judeeërs de bouw van de tempel weer ter hand
te nemen. “Is het voor ú de tijd om in uw weldoortimmerde hui-
zen te wonen, terwijl dit huis [=de tempel] verwoest ligt?” (Hg1:4).
Kon de zegenende hand van de Here over het volk zijn zolang ze
ongehoorzaam waren en zich alleen om zichzelf bekommerden?

Nu dan, zo zegt de Here der heerscharen, bedenkt wat u
wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnenge-
haald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt;
gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij
hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich
voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde bui-
del. Zo zegt de Here der heerscharen: Bedenkt wat u we-
dervaren is. Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt
dit huis; dan zal Ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt
worden, zegt de Here. (Hg1:5–8).
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“Maar de profeet Haggäı en Zacharia, de zoon van Iddo, traden bij
de Judeeërs die in Juda en Jeruzalem woonden, als profeten op in
de naam van de God van Israël. Toen maakten Zerubbabel, de zoon
van Sealthiël, en Jozua, de zoon van Jozadak, zich op en begonnen
te bouwen aan het huis van God, die in Jeruzalem woont; en de
profeten Gods stonden hun met hun hulp terzijde.” (Ea5:1v; vgl.
Hg1:12–2:1)

Het was voornamelijk door de dienst van Haggäı dat de Judeeërs
het werk van de tempelbouw op 21 september 520 weer hervatten
(Hg1:14–2:1). Maar ook Zacharia heeft hieraan bijgedragen (vgl.
Zc8:9). Haggäı bestrafte het volk voor zijn laksheid, terwijl Zacha-
ria, die waarschijnlijk veel jonger dan Haggäı was, het volk weer
zicht gaf op de plaats van de tempel en de stad Jeruzalem in Gods
gedachten. Haggäı vermaande, maar Zacharia liet Juda zien hoe
God naar Jeruzalem keek. Jeruzalem was nog steeds de geliefde
stad. En nog steeds verlangde de Here naar een plaats waar Hij
temidden van zijn volk kon wonen. “Nóg zal de Here Sion troosten,
Jeruzalem nóg verkiezen” (Zc1:17). “De Here zal Juda op de hei-
lige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nóg
verkiezen” (Zc2:12). Israëls vijanden en tegenstanders konden op
Gods toorn rekenen (Zc3:2), want God zou zijn raadsbesluiten uit-
voeren: Er zal in Jeruzalem weer een tempel staan met de ’Spruit’
op de troon, de langbeloofde Koning-Priester. “Ja, Hij zal de tem-
pel des Heren bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn en als
heerser zitten op zijn troon; en Hij zal priester zijn op zijn troon. . . ”
(6:13). Haggäı was een profeet met een boodschap van vermaning,
maar Zacharia kwam met een boodschap van hoop, waardoor hij het
volk opwekte om weer te gaan bouwen. Haggäı sprak voornamelijk
over de gebeurtenissen van die tijd, maar Zacharia plaatste alles in
het wijdere perspektief van Gods eeuwige plannen met zijn volk.
Zijn boodschap kon nauwelijks op een beter moment komen, want
de situatie in Judéa was slechter dan ooit.

Door Haggäı en Zacharia werd het volk weer opgewekt om met
goede moed aan de slag te gaan. Maar zodra het werk hervat was,
kwamen nieuwe verhinderingen. De plaatselijke autoriteiten onder
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leiding van de stadhouder Thathnai begonnen zich te verzetten.
Vanwege de grote politieke onrust van die tijd dachten de lokale
bestuurders waarschijnlijk dat de herbouw van de tempel tot een
opstand tegen het Perzische gezag zou uitgroeien (Ea5:3v). “Maar
het oog van hun God rustte op de oudsten der Judeeërs, zodat zij
hen de arbeid niet deden staken.” (Ea5:5). Toen de stadhouder bij
de Joden onderzoek naar hun beweegredenen liet doen, beriepen zij
zich op het bevel van koning Cyrus om de tempel te herbouwen.
Om dit te verifiëren richtte Thathnai een brief aan het Perzische
hof (Ea5:6–17), waarna inderdaad in Ecbatana (Achmetha) een af-
schrift van Cyrus’ oproep werd gevonden (Ea6:1–5). Daarop gebood
koning Darius Thathnai de tempelbouw niet langer te verhinderen
maar juist te stimuleren (Ea6:6–13). Hierop “ bouwden de oudsten
der Judeeërs voorspoedig voort tijdens het profeteren van de profeet
Haggäı en van Zacharia, de zoon van Iddo; zij voltooiden de bouw
volgens het gebod van de God van Israël en volgens het bevel van
Kores, Darius en Arthahsasta, koning van Perzië.” (6:14).

Op 12 maart in het jaar 516 v.Chr., meer dan twintig jaar na de
terugkeer uit Babel, kwam de tempel gereed en kon die worden
ingewijd (Ea6:15). “Toen vierden de Israëlieten, de priesters, de
Levieten en de overigen die in de ballingschap geweest waren, de in-
wijding van dit huis Gods met vreugde, en offerden ter inwijding van
dit huis Gods honderd stieren, tweehonderd rammen en vierhonderd
lammeren; verder twaalf geitebokken tot een zondoffer voor geheel
Israël, naar het getal van de stammen Israëls.” (Ea6:16v). Het was
de Here zelf, de God van Israël, die de tempel herbouwd wilde
hebben en daartoe ook de mogelijkheden gegeven. Daarom “zij de
Here geprezen, de God onzer vaderen, die de koning zulks in het
hart gegeven heeft om het huis van deHere die in Jeruzalem woont,
luisterrijk te maken. . . ” (Ea7:27).
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1.5 Koningen van het Medo-Perzische Rijk

Cyrus II de Grote (Kores)

559–530
2Kr36:22v; Ea1:1–4,7v;

5:13–17; 6:3; Js44:28; 45:1;
Dn1:21; 6:29; 10:1

Cambyses II

530–522

Gaumata/Bardiya

(Pseudo-Smerdes)

522

Darius I de Grote (Hystaspes)

522–486
Ea4:5; 5:6v; 6:1;
Hg1:1; Zc1:1

Xerxes I (Ahasveros)

486–465/4

Ea4:6; Es1:1vv

Arthaxerxes I (Longimanus)

(Arthahsasta)

464–424
Ea4:7–23; 7:1,21–26; Ne2:1–8

Darius II (Nothus)

424–404
Ne12:22
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1.6 De data met betrekking tot de tempel-

bouw

Het is mogelijk gebleken om op grond van zo’n honderd Babyloni-
sche teksten en op astronomische gegevens gebaseerde nieuwe maan-
tabellen de oude Perzische kalender tot op de dag nauwkeurig te
synchroniseren met onze Juliaans-Gregoriaanse kalender. De omge-
rekende data uit de boeken Ezra, Haggäı en Zacharia zijn:

1. Het tweede jaar van Darius, zesde maand, eerste dag
Komt overeen met: 29 augustus 520.
Haggäı’s eerste boodschap (Hg1:1–11; Ea5:1).

2. Het tweede jaar van Darius, zesde maand, 24e dag
Komt overeen met: 21 september 520.
De bouw van de tempel werd hervat (Hg1:12–2:1; Ea5:2).
(De bouw werd tussen ongeveer 536 en 530 gehinderd en lag
geheel stil tussen ongeveer 530 en 520 (Ea4:5,24).)

3. Het tweede jaar van Darius, zevende maand, 21e dag
Komt overeen met: 17 oktober 520.
Haggäı’s tweede boodschap (Hg2:2–10).

4. Het tweede jaar van Darius, achtste maand
Komt overeen met: oktober/november 520.
(de maand begon op 27 oktober 520)
Begin van de prediking van Zacharia (Zc1:1–6).

5. Het tweede jaar van Darius, negende maand, 24e dag
Komt overeen met: 18 december 520.
Haggäı’s derde en vierde boodschap (Hg2:11–20,21–24).

6. Het tweede jaar van Darius, elfde maand, 24e dag
Komt overeen met: 15 februari 519.
Zacharia’s acht nachtgezichten (Zc1:7–6:8).

7. Het vierde jaar van Darius, negende maand, vierde dag
Komt overeen met: 7 december 518.
De delegatie uit Bethel; Zacharia’s oproep tot bekering en
beloften van zegen (Zc7–8).

8. Het zesde jaar van Darius, maand Adar (12e maand), derde dag
Komt overeen met: 12 maart 516.
De inwijding van de tempel (Ea6:15–18).
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Zacharia als persoon

De naam Zacharia (zekharjāh) betekent ’de Here (Jāh) gedenkt’
en wordt door meer dan dertig personen in de Bijbel gedragen1.
De auteur van het bijbelboek Zacharia is Zacharia, de zoon van
Berechja, de kleinzoon van Iddo (Zc1:1), die samen met zijn tijdge-
noot Haggäı tijdens de tempelbouw optrad (Ea5:1; 6:14). Omdat
Berechja op veel plaatsen niet wordt genoemd, maar wel zijn groot-
vader, Iddo, en omdat in Ne12:4,16 vermeld wordt dat Zacharia zijn
grootvader Iddo als priester opvolgde, denkt men wel dat Zacharia’s
vader Berechja jong gestorven is.

Zacharia moet als kind met Zerubbabels pioniers naar het land Pa-
lestina zijn getrokken2. Hij groeide dus in het land Israël op in een

1ISBE (4,1182) vindt 32 Zacharia’s in het OT. De Zacharia, de zoon van Je-
berechja, uit Js8:2 is een andere Zacharia dan de profeet, de zoon van Berechja,
die na de ballingschap leefde. Velen hebben beide Zacharia’s gelijkgesteld (on-
der andere op grond van een vroege, pre-exilische datering van het bijbelboek
Zacharia), maar beide personen worden door enkele eeuwen gescheiden.

2Omdat Zacharia’s familie niet in de namenlijsten van de eerste groep te-
ruggekeerden genoemd wordt (zie Ea2), hebben sommigen verondersteld dat hij
met een latere groep Joden is teruggekeerd. Maar het is logischer aan te nemen
dat Zacharia als kleine jongen met de eerste kolonisten meetrok, zodat hij al in
zijn jeugd een bijzonder nauwkeurige (geografische) kennis van de stad Jeruza-
lem kon opdoen (vgl. Zc14:10). Volgens een vroeg-christelijke traditie (te vinden
bij Pseudo-Epiphanius, Dorotheüs en Hesychius) was Zacharia al een oude man
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tijd dat het werk aan de tempel stillag en het volk door een geest
van apathie en onverschilligheid werd gekenmerkt (536–520 v.Chr.).
Er was nauwelijks nog geestelijke energie bij de Judeeërs aanwezig,
waardoor de dienst van de Here veronachtzaamd werd. Voor de
weinige oprechte Israëlieten die God nog wél wilden dienen, moet
dit een moeilijke tijd geweest zijn. Waarschijnlijk behoorde de nog
jonge Zacharia3 ook tot deze groep.

Samen met de profeet Haggäı wekte Zacharia het volk in het jaar
520 v.Chr. op om de tempelbouw te hervatten. Omstreeks die tijd
was Haggäı waarschijnlijk al een oude man4. Misschien is de jonge
Zacharia wel een tijdje bij Haggäı in de leer geweest, zoals vroeger
ook Elisa bij de profeet Elia. Men vermoedt dat Haggäı in het jaar
van Zacharia’s eerste optreden (of kort daarna) gestorven is5, zodat
de zware verantwoordelijkheid van de profetische dienst al gauw
helemaal op Zacharia’s schouders kwam te rusten. Niet mensen,
maar de Here kiest zijn dienaars uit (vgl. Hb5:4). God gebruikte
zowel een tot grijsheid gekomen Mozes (Ex7:7) als een jonge Samuël
om zijn woorden over te brengen (1Sm3). Niet leeftijd, opleiding of
ervaring kenmerken een profeet, maar het gaat erom of hij met een
boodschap van de God van hemel en aarde komt (vgl. 2Pt1:21). En
dát gold voor Zacharia zeer zeker (Zc1:14,17)!

toen hij in Jeruzalem aankwam. Het verhaal gaat dat zijn profetische gaven
inmiddels erkend waren doordat hij de geboorten van Jozua, de hogepriester,
en Zerubbabel, de landvoogd, correct had voorspeld, evenals de overwinning
van Cyrus op koning Croesus (547 v.Chr.) en zijn goede gezindheid jegens het
Joodse volk. Het waarheidsgehalte van deze traditie is twijfelachtig.

3Veel uitleggers nemen aan dat de ’jongeman’ uit Zc2:4 de profeet zelf voor-
stelt, hoewel veel argumenten tegen deze identificatie pleiten (zie de commen-
taar). Uit de vermelding dat Zacharia’s grootvader Iddo de terugkeer uit Babel
nog heeft meegemaakt (Ne12:1,4) en Zacharia pas ten tijde van hogepriester Jo-
jakim (omstreeks 500 v.Chr.) priester werd (Nh12:12,16), kan echter wél worden
afgeleid dat Zacharia bij het begin van zijn profetische dienst nog vrij jong was.

4Dit kan uit Hg2:4 worden afgeleid, waar Haggäı over de vroegere heerlijkheid
van de tempel spreekt. Blijkbaar heeft hij de tempel nog vóór de verwoesting
door de Babylonische legers met eigen ogen gezien (vgl. Ea3:12).

5Haggäı’s prediking stopt namelijk vlak na het begin van Zacharia’s dienst.
Zie Hg2:11,21 en Zc1:1,7.
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Zacharia was door de Here geroepen om te prediken. Aan hem
maakte God in acht nachtgezichten duidelijk wat zijn gedachten
over het volk Israël waren. Tijdens deze visioenen was Zacharia
geen passieve toeschouwer, maar voelde hij zich erin betrokken: hij
maakte opmerkingen en stelde vragen (Zc1:9,19,21, enz.). Zijn emo-
ties komen sterk tot uitdrukking als hij in zijn beschrijving van de
nachtgezichten steeds opnieuw de gebiedende wijs gebruikt: “Roep
uit. . . !” (Zc1:14); “Op, op, vlucht. . . !” (2:6); “Op, redt u. . . !” (2:7);
“Jubel en verheug u. . . !” (2:10); “Zwijg. . . !” (2:13).

Zacharia kwam uit de stam Levi, en wel uit een priesterfamilie. Ten
tijde van hogepriester Jojakim (omstreeks 500 v.Chr.), de zoon van
Jozua, vervulde hij zijn dienst6, maar in het jaar 520 v.Chr., de
tijd van zijn eerste optreden, was zijn grootvader Iddo nog priester
(Ne12:10,12,16). Net als Jeremia en Ezechiël was Zacharia dus zowel
priester als profeet (Jr1:1; Ez1:3; vgl. Hb3:1).

Met de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel was aan
de liturgische taken van de priesters een einde gekomen. Omdat
er geen offers meer konden worden gebracht, begonnen de priesters
zich van die tijd af toe te leggen op de bestudering van de Heilige
Schriften, waarvoor zij de zorg droegen. Tijdens de ballingschap
vormde niet langer de dienst in het heiligdom de belangrijkste taak
van de priesters, maar het onderwijzen en uitleggen van de wet7

(vgl. Lv10:10v; Dt31:9–13; 33:9v; Ea7:10; Mi3:11; Ml2:7). Zacharia
droeg de kenmerken van de priesters van zijn tijd, getuige de vragen
waarmee het volk hem benaderde (Zc7:3). Zijn grondige kennis
van de wet en de geschriften van de vroegere profeten vindt zijn
oorsprong in zijn priesterlijke taken. Zacharia’s profetie is dan ook
doorweven met verwijzingen naar andere bijbelboeken (zie bijv. 1:4

6Er zijn tevens interne aanwijzingen dat Zacharia priester was. In het boek
Zacharia ligt namelijk een sterke nadruk op de tempel en de priesterdienst (zie
bijv. Zc3–4; 6:9–13; 9:8). Zacharia bekommerde zich ook om typisch priesterlijke
zaken als de reinheid van het land (3:9; 5:3,6–11; 13:1), door God ingestelde
feesttijden (7; 8:19; 14:16) en het tempelgerei (9:15; 14:20v).

7Toen de tempel herbouwd was, werd de tempeldienst uiteraard weer een
belangrijke taak van de priesters (vgl. Ml1:6vv).
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en 7:7–14)8.

Zacharia heeft lang geleefd, misschien wel tot in de regering van
Arthaxerxes (464–424 v.Chr.). Het tweede deel van zijn profetie
(hoofdstuk 9–14) heeft hij waarschijnlijk op oudere leeftijd te boek
gesteld. De vermelding van Griekenland in Zc9:13 geeft aan dat
de toekomst van het Perzische Rijk door de toenemende macht van
Griekenland steeds onzekerder werd. De eerste acht hoofdstukken
zijn door een jonge man van rond de 25 jaar geschreven (520–518;
Zc1:1,7; 7:1), maar de laatste zes hoofdstukken lijken meer op het
werk van een oudere Zacharia. Het eerste gedeelte (Zc1–8) ademt de
rust van de begintijd van het Perzische Rijk (vgl. Zc1:11), terwijl de
achtergrond van het tweede gedeelte (Zc9–14) er één is van onrust
en oorlog, van vernietiging en rouw.

Hoewel de tempel herbouwd was en de eredienst hersteld, verliepen
de gebeurtenissen toch niet zo als de Joden hadden gehoopt. Ze
waren nog altijd een vazal van een vreemde heer, terwijl hun leven
steeds bemoeilijkt werd door de nabijheid van allerlei vijanden. Er
waren geen heidenen naar Jeruzalem gestroomd om de tempel met
hun gaven te verrijken. Het land leed daarentegen onder de vloed
van doortrekkende vreemde legers. Bovendien hadden de Judeeërs
geen eigen koning. Het huis van David was tot een onbelangrijke
familie vervallen. Politiek gezien stelde Israël niets meer voor. Maar
op dat moment zond de Here de profeet Zacharia met een bood-

8De traditie (Pseudo-Epiphanius) bericht dat Haggäı en Zacharia ’de eersten
waren die in de tweede tempel het halleluja en het amen zongen’, wat waarschijn-
lijk betekent dat zij de koorzang in de tempel leidden. De betrouwbaarheid van
deze mededeling is omstreden. In ieder geval schrijven enkele oude vertalingen
Zacharia (samen met Haggäı) het auteurschap van diverse psalmen toe, zodat,
als dat correct is, Zacharia ook een dichter was. De LXX zegt dit van Ps138 en
146–148; de oud-Latijnse vertaling van Ps112; de Vulgaat van Ps112 en 146–147,
terwijl de Pesjitta in het opschrift boven Ps126–127 en 146–148 naar de beide
profeten verwijst (Mitchell, p83; volgens Rahlfs geeft tenminste één Griekse co-
dex dit ook aan bij Ps139). Het is niet na te gaan in hoeverre dit waar is, maar
inhoudelijk gezien zijn de psalmen niet in tegenspraak met hun veronderstelde
auteurschap. Het opschrift ledhāwidh boven sommige van deze psalmen kan
overigens ook opgevat worden als ’voor David’ [zo de LXX] in plaats van ’van
David’.
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schap van bemoediging (Zc9–14). Zacharia begon zijn profetie met
het aanzeggen van oordeel over alle volken die zich over Israëls ge-
bied hadden ontfermd. Het land waarover eens koning Salomo had
geregeerd, inclusief Syrië, Filistea en Fenicië (Zc9:1–8), behoorde
niet aan vreemde volken. Maar de heerschappij ’van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde’ (9:10) kwam aan de Here

zelf toe, en aan zijn Gezalfde, de Vredevorst (14:9; 9:9).

Op latere leeftijd is Zacharia als martelaar gestorven. Twee plaat-
sen in het boek Zacharia wijzen al op een zekere mate van twijfel
over de boodschap van de profeet (4:10; 8:6). Blijkbaar is die later
in openlijke tegenstand overgegaan. Mt23:35 bericht dat Zacharia
door de Judeeërs in de tempel tussen het tempelhuis en het al-
taar is vermoord (vgl. ook Lk11:51)9. Zó groot was de afdwaling

9Op grond van de grote gelijkluidendheid van Mt23:35 en 2Kr24:20v, waar
de moord op Zacharia, de zoon van Jojada, vermeld wordt, heeft men wel aange-
nomen dat de woorden ’de zoon van Barachia’ per ongeluk in de tekst van Mt23
zijn terechtgekomen. De verwijzing zou niet naar de profeet Zacharia zijn, de
zoon van Berechja, maar naar de Zacharia uit 2Kr24. In de rabbijnse literatuur
wordt veelvuldig naar deze laatste moord verwezen, waaruit blijkt dat die in de
dagen van de Heer Jezus zeer bekend was.
Toch geven de bestaande handschriften van Mt23 in het geheel geen aanwijzing
om de woorden ’de zoon van Barachia’ als een verschrijving of een tekstuele
verklaring (glosse) te beschouwen, wat zelfs een criticus bij uitstek als Mitchell
(p83v) moet toegeven. Het is daarentegen zeer waarschijnlijk dat de Heer Jezus
juist wél naar de profeet Zacharia wilde verwijzen. Abel was de eerste martelaar
uit de Joodse geschiedenis (Mt23:35) en Zacharia vormde, wat de tijdspanne van
het OT betrof, de laatste. De Zacharia uit 2Kr24 wás de laatste martelaar niet,
want hij leefde rond 800 v.Chr.. De verwijzing in Mt23 is alleen begrijpelijk als
inderdaad op de elfde kleine profeet wordt gedoeld. Men verweert zich wel door
erop te wijzen dat 2Kr in de Hebreeuwse Bijbel het laatste bijbelboek vormt.
De uitdrukking ‘van Abel tot Zacharia’ zou dan betekenen ‘van het begin tot
aan het einde van het OT’. Maar deze verklaring gaat alleen daarom al niet op,
omdat de afzonderlijke bijbelboeken in de tijd van evangeliën nog niet gebundeld
waren. Men werkte nog met losse boekrollen (vgl. Lk4:17; zie Eybers, p29).
Ook de rabbijnse literatuur (Josippon 80 en de Targum bij Kl2:20) maakt mel-
ding van de marteldood van de profeet Zacharia (zie Strack-Billerbeck, 1,941vv;
Lightfoot, 2,302vv). Het NT noemt wel meer gebeurtenissen uit de tijd van
het OT die daarin niet zijn terug te vinden (bijv. 2Tm3:8, Jd9,14v en Op2:14).
Verder bevat het OT geen beschrijving van Israëls geschiedenis tussen ongeveer
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van het Joodse volk in latere tijden, dat zij zelfs de vrijplaatsen
(Ex21:14; 1Kn2:28) niet ontzagen en Gods boodschappers op de
heiligste plaats op aarde durfden te vermoordden.

Van Zacharia als persoon is ons niet zoveel bekend, maar zijn profe-
tie geeft een beeld van zijn dienst voor God. Als jongeman droomde
hij van de heerlijke toekomst van Israël en drong hij er bij zijn volks-
genoten op aan de tempel te voltooien. En toen de zon van zijn leven
ging dalen, gaf God hem opnieuw de opdracht om te profeteren. Zo
ontvouwden zich voor zijn oog de mysterieuze horizonten van de
verre toekomst van zijn volk.

515 en 458 v.Chr., het jaar van Ezra’s terugkeer naar Palestina (Ea7–8), dus
het tijdsbestek waarbinnen Zacharia moet zijn overleden. Het is goed mogelijk
dat de profeet Zacharia tussen 480 en 470 v.Chr. op een soortgelijke manier is
vermoord als Zacharia, de zoon van Jojada, zo’n 300 jaar eerder.
We kunnen dus concluderen dat de profeet Zacharia op dezelfde wijze als de
vroegere Zacharia het slachtoffer is geworden van de publieke wrok jegens zijn
profetische dienst. De verwijzing in Mt23 is daarmee verklaard en levert bo-
vendien geen enkele tegenspraak op met andere (betrouwbare) gegevens over
het sterven van de profeet. Teksten als Hd7:52 (“Wie van de profeten hebben
uw vaderen niet vervolgd? En zij hebben hen gedood die tevoren de komst
van de Rechtvaardige aankondigden”) krijgen bovendien meer inhoud (vgl. ook
2Kr36:16; Mt5:12; 21:35; 23:37; 1Th2:15 en Jk5:10). Juist Jesaja en Zacharia
profeteerden veel over de komst van de Heer Jezus. Het NT zinspeelt in beide
gevallen op hun marteldood, op die van Zacharia in Mt23:35 en op die van Jesaja
in Hb11:37 (de Joodse traditie vermeldt dat Jesaja ten tijde van koning Manasse
in stukken is gezaagd).
Het is overigens interessant dat de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus
nog van een derde Zacharia (de zoon van Baris, of: Bariskaios, of: Baruch) mel-
ding maakt, die in 68 n.Chr. vlak voor de verwoesting van de tempel door de
Zeloten op het tempelplein vermoord is (J.Oorl., IV,5,4).
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Hoofdstuk 3

Het bijbelboek Zacharia

3.1 Inleiding

Vanwege de vele symbolische en metaforische aanduidingen hebben
zowel Joodse als christelijke uitleggers over de moeilijkheid van Za-
charia’s profetieën geklaagd. Bekend is de klacht van Hiëronymus
dat ’het boek van de profeet Zacharia van de twaalf kleine profeten
het langste en meest duistere is’1. Rashi (1040–1105) zei: “Zacha-
ria’s profetie is ondoorgrondelijk, want zij bevat visioenen die op
dromen lijken en uitleg behoeven. Wij zullen nooit in staat zijn de
ware betekenis te ontdekken totdat de leraar der gerechtigheid [de
Messias, Jl2:23] komt.” (citaat uit Gaebelein, p737).

Veel van deze kritiek is sterk overdreven. Inderdaad zijn sommige
delen van het boek Zacharia door de ingewikkelde symboliek en ty-

1“Obscurissimum liber Zachariæ prophetæ et inter duodecim longissimum”
(prol. ad comm., l. i.). Verderop zegt Hiëronymus: “Ab obscuris ad obscuriora
transimus et cum Moyse ingredimur in nubem et caliginem. Abyssus abyssum
invocat in voce cataractarum Dei; et gyrans gyrando vadit Spiritus et in circulos
suos revertitur.” [Van het duistere gaan wij in het nog duisterder over en met
Mozes gaan wij de wolk en de rook in. Afgrond roept tot afgrond met de stem
van de wateren Gods; en de Geest gaat als in een kringloop in het rond, in
cirkels keert hij steeds weer terug.] (prol. ad comm., l. ii; citaten uit Keil,
Introd., 1,424).
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pologie wat minder makkelijk uit te leggen. Maar Zacharia behoort
tot de Heilige Schrift en is daarom “tot onze lering geschreven”
(Rm15:4). De Geest der waarheid, ook een ‘leraar der gerechtig-
heid’, is gekomen en leidt ons in de hele waarheid (Jh16:13). Profe-
tie is juist een ’lamp’ die duistere plaatsen verlicht (2Pt1:19). Ook
het boek Zacharia heeft daarom een eenduidige betekenis, die God
zelf erin gelegd heeft (vs20v). De uitleg vraagt echter een nauw-
keurige exegese van de profetieën, allereerst in het verband van het
boek Zacharia, maar ook in relatie tot voorafgegane OT profetieën
en de overige OT geschriften, en vervolgens ook in het licht van
het NT. Het gaat daarom niet om menselijke verklaringen, maar
om Gods bedoeling met Zacharia’s profetie, zodat we met Zacharia
steeds moeten vragen: “Wat betekent dit, mijn heer?” (Zc1:9,19;
4:4,11,12; 6:4).

Het boek Zacharia bestaat gedeeltelijk uit proza, gedeeltelijk uit
poëzie. Het is echter moeilijk om een precies onderscheid te maken.
Over het algemeen worden alle gedeelten als proza gerekend, be-
halve 2:6–13, 8:1–8, 9:1–11:3, 11:17 en 13:7–9. Maar BHS geeft ook
1:3b,5–6a,14b–17, 2:4b–13, 4:6b–10a, 5:4, 6:12b–13, 7:5–6,8–10 en
8:2–13,20–22 metrisch weer (zie verder Meyers, 1987, p.lxiii–lxvii).

Zacharia is in Hebreeuws geschreven dat redelijk vrij is van ara-
mëısmen, hoewel het hier en daar enkele grammaticale onjuistheden
bevat (zie Edelkoort, 1945, p30). Dit is niet vreemd, aangezien het
postexilisch Hebreeuws van de zesde eeuw v.Chr. enigszins afwijkt
van het klassieke Hebreeuws van de achtste of zevende eeuw v.Chr..
Zacharia gebruikt af en toe archäısche woorden, die hij uit de Pen-
tateuch heeft overgenomen, zoals ‘āmı̂th (metgezel; 13:7), ’alluph
(stamhoofd; 9:7; 12:5v) en de uitdrukking p̂ı šnajjim (tweederde;
13:8, afkomstig uit Dt21:17; vgl. 2Kn2:9).

Een kenmerk van het boek Zacharia is dat veel naar de geschriften
van vroegere profeten wordt verwezen. Naast een direct beroep erop
(1:4–6; 7:7,12) stammen veel uitdrukkingen van hen. Het spraakge-
bruik van de vroegere profeten was Zacharia eigen geworden (Bal-
dwin, p61).
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Enkele voorbeelden (zie ook Mitchell, p101v en 237v):

• Zc1:12 (’zeventig jaar’) verwijst naar Jr25:11v terug;

• Zc2:13 (’zwijg’) verwijst naar Hk2:20;

• Zc3:2 (’een brandhout uit het vuur gerukt’) verwijst naar Am4:11;

• Zc3:8 en 6:12 (’de Spruit’) verwijst naar Js4:2, Jr23:5 en 33:15;

• Zc3:10 (’wijnstok . . . vijgeboom’) verwijst naar Mi4:4 (vgl. 1Kn
4:25);

• Zc6:13 (’priester’) verwijst naar Ps110:4;

• Zc7:14 en 9:8 (’heen en weer trekken’; mē‘ōbhēr ûmǐsšābh) verwijst
naar Ez35:7 (’al wie er komt of gaat’; ‘ōbhēr wāšābh);

• Zc9:10 (’wagens en paarden’ tenietgedaan) verwijst naar Mi5:9;

• Zc9:10 (’van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde’)
verwijst naar Ps72:8;

• Zc11:3 (’de pronk van de Jordaan’) verwijst naar Jr12:5, 49:19 en
50:44;

• Zc11:4v (de verdrukking van de schapen zonder schuldgevoel) ver-
wijst naar Jr50:6v;

• Zc13:2 (de namen van de afgoden uitgeroeid) verwijst naar Hs2:16

Toch was Zacharia geen slaafs navolger van zijn voorgangers, want
hij maakt zelf ook originele vergelijkingen (zie 2:4v, 9:15v, 10:3–5,
11:7,10,14, 12:3v,6,8 en 14:4v,20v).

3.2 Indeling

Zacharia valt in twee hoofddelen uiteen. Het eerste deel, hoofdstuk
1–8, bevat dateringen (1:1,7; 7:1) en beschrijft ook historische ge-
beurtenissen (zie bijv. 6:9–11 en Zc7; het tweede deel, hoofdstuk
9–14, is ongedateerd en lijkt los van de historische achtergrond te
staan. Het eerste deel bestaat voornamelijk uit acht nachtgezichten,
het tweede deel uit geschreven profetieën; het eerste deel richt zich
direct tot de teruggekeerde Israëlieten, maar het tweede deel geeft
een universele beschrijving van de toekomstige gebeurtenissen rond
de stad Jeruzalem. In het eerste deel staan de stad Jeruzalem en
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de tempel centraal, maar in het tweede deel treedt de Messias meer
op de voorgrond.

Het eerste hoofddeel (Zc1–8) begint met een inleiding en een korte
profetische boodschap (1:1–6), waarna een beschrijving van acht
nachtgezichten volgt (1:7–6:8). De onderwerpen zijn Gods plan
met deze aarde (eerste visioen: het begin van Gods wegen met
deze aarde; achtste visioen: het einde van Gods wegen met deze
aarde), zijn plan met Israël (tweede visioen: het oordeel over de
volken; derde visioen: het herstel van Israël), de nieuwe positie van
Israël (vierde visoen: Israëls reiniging van zonden; vijfde visioen:
het koningschap en priesterschap in het Vrederijk) en de uiterlijke
reiniging van het land (zesde visioen: het oordeel van de wetsover-
treders [zonden tegen de naaste]; zevende visioen: het oordeel over
de goddeloosheid [zonden tegen de Here]). De symbolische kroning
van de hogepriester Jozua ná de voltooiing van de nieuwe tempel
(6:9–15) voorafschaduwt de kroning van de ware Koning-Priester,
de Messias.

Het eerste en laatste visioen schetsen het raamwerk: Gods wereld-
regering in het heden en het aanbreken van de Godsheerschappij.
De overige zes visioenen schilderen in paren Israëls positie binnen
deze tijdspanne: Israëls positie met betrekking tot de vijandige we-
reld (tweede en derde visioen), Israëls positie ten aanzien van God
(vierde en vijfde visioen) en Israëls positie met betrekking tot de
zonde (zesde en zevende visioen). Elk visioenenpaar beantwoordt
aan een nieuwe verzoeking: het tweede en derde visioen aan de ver-
zoeking van de vijandschap van de wereld en de eigen weerloosheid,
het vierde en vijfde aan de verzoeking van de onreinheid en onge-
schiktheid van Israël en zijn leiders, en het zesde en zevende visioen
aan de verzoeking ten aanzien van het aantal zondaars en de macht
van de zonde in Israëls midden. Het tweede en derde gezicht hande-
len over de bescherming en de afgrenzing van het land, het vierde en
vijfde over verzoening en gezag, het zesde en zevende over reiniging
en scheiding (Frey, p52).

De hoofdstukken 7 en 8 noemen gebeurtenissen die twee jaar la-
ter plaatsvonden (vgl. 7:1 met 1:1,7). Een vraag over het houden
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van vastendagen (Zc7) leidt tot een beschrijving van het leven in
het toekomstige Vrederijk: de Israëlieten zullen Gods geboden met
vreugde houden (Zc8; vgl. 7:5,8v met 8:16–19). In zeker opzicht
verbinden deze twee hoofdstukken het eerste deel met het tweede.
Zc7–8 geven de voorwaarden voor de verwerkelijking van de heer-
lijke toekomst die Zc9–14 beschrijft.

Het tweede hoofddeel (Zc9–14) bestaat uit twee ’godsspraken’, de
eerste over Hadrach, Damaskus en andere buurvolken van Israël
(9:1vv), de tweede over Israël zelf (12:1vv). Zc9–11 heeft als thema
’Israël en de volken’, Zc12–14 ’Israël en de Messias’. De eerste
godsspraak beschrijft de oordelen die God ter wille van Israël over
de volken brengt, de tweede godsspraak de zegeningen die de vol-
ken door Israëls herstel ten deel vallen. In Zc9–11 wordt de eerste
komst van de Messias en zijn verwerping beschreven, in Zc12–14
zijn tweede komst en aanneming.

In Zc9–11 worden in drie gedichten achtereenvolgens de oprichting
van het Vrederijk (9:1–10), het oordeel van de volken (9:11–17) en
het bijeenbrengen van Israël (10:1–12) bezongen. Een beschrij-
ving van de verwerping van de goede Herder beëindigt dit deel
(11:1–17). Zc12–14 handelt over de verlossing en het herstel van
Israël (Zc12–13) en het aanbreken van het Vrederijk (Zc14).

In deze commentaar zullen wij de onderstaande indeling volgen:

I Hoofdstuk 1–8:
Gedateerde profetieën tijdens de tempelbouw

A) 1:1–6: Inleiding

1) 1:1: Voorwoord
2) 1:2–6: Oproep tot bekering

B) 1:7–6:15: De acht nachtgezichten

1) 1:7–17: Het eerste visioen: de man tussen de mirten
i. 1:7–13: het gezicht
ii. 1:14–17: de betekenis: Gods ijver voor Jeruzalem

2) 1:18–21: Het tweede visioen: vier horens en vier smeden
3) 2:1–13: Het derde visioen: de man met het meetsnoer

i. 2:1–5: het gezicht
ii. 2:6–13: de betekenis: Sion hersteld
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4) 3:1–10: Het vierde visioen: Jozua gerechtvaardigd
i. 3:1–5: het gezicht
ii. 3:6–10: de betekenis: Israël gereinigd

5) 4:1–14: Het vijfde visioen: de kandelaar en de twee
olijfbomen
i. 4:1–3: het gezicht
ii. 4:4–5: de vraag naar de betekenis
iii. 4:6–10a: de boodschap aan Zerubbabel
iv. 4:10b–14: de betekenis: de twee gezalfden des Heren

6) 5:1–4: Het zesde visioen: de vliegende boekrol
7) 5:5–11: Het zevende visioen: de vrouw in de efa
8) 6:1–8: Het achtste visioen: de vier wagens tussen de twee

bergen van koper
i. 6:1–3: het gezicht
ii. 6:4–8: de betekenis: Gods Geest tot rust gebracht

9) 6:9–15: Aanhangsel: de kroning van Jozua

C) 7:1–8:23: De toestand van het volk Israël

1) 7:1–3: De vraag over het vasten
2) 7:4–8:23: Het viervoudige antwoord

i. 7:4–7: een boodschap van berisping
ii. 7:8–14: een boodschap van bekering
iii. 8:1–17: een boodschap van herstel
iv. 8:18–23: een boodschap van vreugde

II Hoofdstuk 9–14:
Niet-gedateerde profetieën na de tempelbouw

A) 9:1–11:17: Godsspraak over de volken: de gezalfde Koning
verworpen

1) 9:1–8: Het oordeel over de volken rondom Israël
2) 9:9–10:12: De zegeningen van het Vrederijk

i. 9:9: de komst van de Vredevorst
ii. 9:10–10:12: het koninkrijk van de Vredevorst

a. 9:10: de vrede van het rijk
b. 9:11–17: het oordeel over de vijanden
c. 10:1–12: het verzamelen van de kudde

3) 11:1–17: De twee herders
i. 11:1–3: de toorn voorzegd
ii. 11:4–14: de verwerping van de goede Herder
iii. 11:15–17: het gevolg: de dwaze herder
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B) 12:1–14:21: Godsspraak over Israël: de verworpen Koning
gekroond

1) 12:1–13:9: De verlossing van Israël
i. 12:1–9: Israëls fysieke verlossing van vijanden

a. 12:1–3: de belegering van Jeruzalem
b. 12:4–9: de bevrijding

ii. 12:10–13:9: Israëls geestelijke verlossing van zonden
a. 12:10–14: Israëls berouw
b. 13:1–9: Israëls reiniging

1. 13:1–4: het land gereinigd van de valse profeten
2. 13:5–7: de reiniging bewerkt door de ware Profeet
3. 13:8–9: het gereinigde volk

2) 14:1–21: De terugkeer van de Koning
i. 14:1–7: de verlossing van Juda
ii. 14:8–21: de oprichting van het koninkrijk

a. 14:8–11: de hoofdstad van het rijk
b. 14:12–15: het oordeel over de vijanden
c. 14:16–19: de verering van de Koning
d. 14:20–21: de heiligheid van Juda en Jeruzalem

De afwijkende indeling van Kline (1991) is vermeldenswaard. Hij
beschouwt Zacharia als een compositie met een parallellistische (con-
centrische) structuur. In zijn ogen vormt 6:9–15 de spil die het
boek in tweeën splitst (1:1–6:8; 7–14). Beide delen bestaan uit een
inleiding (1:1–6; 7–8), gevolgd door een symmetrisch opgebouwde
boodschap. De spillen van beide delen (3:1–10; 11:1–17) vormen sa-
men met 6:9–15 de drie plaatsen waar Zacharia naar het koninklijke
priesterschap van de Messias verwijst. Beide delen bestaan elk uit
twee triaden (eerste deel: 1:7–17; 1:18–21; 2:1–13 en 4:1–14; 5:1–11;
6:1–8; tweede deel: 9:1–17; 10:1–4; 10:5–12 en 12:1–13:1; 13:2–9;
14:1–21), waarbij de spillen van de vier subdelen weer parallelle
onderwerpen aansnijden. Alle parallelle delen zijn inhoudelijk en
stilistisch met elkaar verbonden (zie hiervoor Kline, 1991).

Deze indeling benadrukt de literaire eenheid van Zacharia. Toch een
drietal kanttekeningen: Ten eerste onderscheidt Kline ten onrechte
slechts zeven visioenen (hij voegt de twee visioenen uit Zc5 bij el-
kaar). Ten tweede wordt o.i. de profetische handeling van 6:9–15
te sterk benadrukt, terwijl bijv. Zc7–8 ’onderbedeeld’ wordt. En
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ten derde wordt de plaats van zgn. ’profetische toelichtingen’ (bijv.
2:6–13, dat bij zowel het tweede als het derde visioen aansluit) on-
voldoende onderkend. Een zelfde kritiek geldt voor de latere hoofd-
stukken.

Een andere, thematische parallel tussen de twee hoofddelen is de
volgende:

Israël en de wereldrijken in
symbolische visioenen.

Israël en zijn Koning in letter-
lijke profetieën.

1:7–17: De regering van de aarde in
handen van de grote wereldrijken.

9:1–10: De regering van de aarde
in handen van de Vredevorst.

1:18–21: Gods oordeel over de we-
reldmachten die Israël verdrukten.

9:12–27: De verlossing van Israël
uit de handen van hun verdrukkers.

2:1–13: Jeruzalem opgemeten en in
heerlijkheid hersteld.

10:1–12: De inwoners van Jeruza-
lem en Israël weer teruggebracht.

3:1–10: Israëls schuld en rechtvaar-
diging.

11:1–17: Israëls schuld: de verwer-
ping van de goede Herder.

4:1–14: Israëls herstel in het Vre-
derijk onder de Koning-Priester.

12:1–9: Israël gaat na strijd in in
het Vrederijk.

5:1–4: Israël door oordeel gereinigd
van het kwaad.

12:10–13:4: Israël door berouw ge-
reinigd van bloedschuld.

5:5–11: De goddeloosheid geoor-
deeld en weggenomen.

13:5–9: De goddeloosheid geoor-
deeld en weggenomen door het
slaan van de Herder.

6:1–8: Gods eindoordelen over
deze aarde.

14:1–7: Gods eindoordelen over de
volken rondom Israël.

6:9–15: Jozua tot koning gekroond. 14:8–15: De Here tot koning over
de gehele aarde gekroond.

7:1–8:23: De vraag over het vasten
en de heiligheid van Israël.

14:16–21: De volken vieren het
loofhuttenfeest in het geheiligde
Israël.

3.3 Relatie tot andere bijbelboeken

Het bijbelboek Zacharia, dat in de Hebreeuwse Bijbel samen met
de andere ’kleine profeten’ één boek vormt, wordt tot de ’Latere
Profeten’ (nebĥı’̂ım acharōn̂ım) gerekend (mét Jesaja, Jeremia en
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Ezechiël). De benaming ’kleine profeet’ duidt niet op de relatieve
onbelangrijkheid van Zacharia, maar op zijn lengte. Van de kleine
profeten is Zacharia trouwens het langste2.

Sommige profeten profeteerden in de tijd ver vóór de ballingschap,
zoals Amos (circa 760 v.Chr.), Hosea (760–722 v.Chr.) en Jesaja
(∼ 740–700 v.Chr.). Anderen profeteerden vlak voor of tijdens de
ballingschap, zoals Jeremia, Ezechiël en Daniël, terwijl drie profeten
ná de ballingschap optraden, te weten Haggäı, Zacharia en Malea-
chi. Haggäı profeteerde rond 520 v.Chr., net als Zacharia, die ech-
ter zijn dienst de daarop volgende decennia voortzette. Maleachi,
de laatste OT profeet, profeteerde rond 433 v.Chr., wat ongeveer
met de tijd van Ne13 overeenkomt, de (qua tijd) laatste in het OT
vermelde historische gebeurtenissen. Maleachi beschrijft het grote
religieuze verval van het Joodse volk, dat enige tijd na de terugkeer
uit Babel intrad.

Hoewel Haggäı en Zacharia in dezelfde tijd optraden en hetzelfde
doel hadden, het volk aansporen de tempelbouw te hervatten, is
er tussen hun dienst toch een verschil. Haggäı beoogde het korte-
termijn doel om het volk weer zo snel mogelijk aan het bouwen te
krijgen (zie vooral Hg1), maar Zacharia wilde het volk opwekken de
Here weer te gaan dienen. Hij probeerde het volk ervan bewust te
maken hoe God naar hen keek. Daarom sprak hij meer over Israëls
plaats in Gods gedachten dan over de eigenlijke tempelbouw (vgl.
daarvoor 8:9)3. ‘Was Haggäı de bouwer, verantwoordelijk voor de
stevige constructie van de nieuwe tempel, Zacharia was meer de

2Zacharia telt 14 hoofdstukken met daarin 211 verzen. Vergelijk hiermee
Hosea (14 hoofdstukken; 197 verzen) en Amos (9 hoofdstukken; 146 verzen).
Zacharia scoort wat het percentage verzen met een voorzeggende inhoud betreft,
hoger dan de grote profeten (Js, Jr, Ez, Dn): 144 van de 211 verzen in Zacharia
zijn profetisch (dus 69%), tegenover 59% in Jesaja, 60% in Jeremia, 65% in
Ezechiël en 45% in Daniël. (zie Payne, p674v.)

3Sommige uitleggers (bijv. Dummelow, p599) hebben er moeite mee waarom
Zacharia het volk niet veel directer toesprak. De reden ligt waarschijnlijk in
Zacharia’s jonge leeftijd bij zijn eerste optreden als profeet (men schat hem dan
rond de 25 jaar). Als Zacharia het volk af en toe wél direct vermaant, baseert
hij zich vooral op de praktische boodschap van zijn voorgangers (zoals Amos
en Micha; zie 1:2–6 en 7:7vv). Haggäı was waarschijnlijk ouder en had daarom
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kunstenaar, die de kleurrijke ramen met hun symboliek, schittering
en licht toevoegde’ (Baldwin, p59).

In Haggäı staat de tempel centraal, maar Zacharia plaatst de stad
Jeruzalem in het middelpunt. Haggäı beschrijft hoe de tempel weer
met de heerlijkheid des Heren vervuld zal worden (Hg2:2–10),
maar Zacharia betrekt de zegeningen op Jeruzalem, de stad van
de grote Koning (Ps48:3)4. Haggäı schildert de tegenstelling tussen
de eerste en de tweede tempel, maar Zacharia beschrijft een dubbele
tegenstelling: de vernedering én verhoging van Jeruzalem, maar ook
de vernedering én verhoging van de Messias. Jeruzalems zegen ligt
immers in de beloofde Koning, die straks in Jeruzalem zijn intrede
zal doen (vgl. Zc2:10; 8:3; 9:9; 14:9,16). Het boek Haggäı kan met
het bijbelboek Ezra verbonden worden (beide handelen over de her-
bouw van de tempel), Zacharia met dat van Nehemia (in beide staat
Jeruzalem centraal)5.

Tenslotte een vergelijking van Zacharia met de andere OT profeten.
Jesaja is de profeet van Gods raadsbesluiten. Hij beschrijft Gods
plannen met de aarde en met zijn volk Israël, die alle hun vervulling

meer ’moreel gezag’ om het volk op eigen gezag te kunnen vermanen.
4Zie Zc1:12–17,19; 2:1–5,7,10,12; 3:2; 7:7; 8:2–4,8,15,22; 9:9v,13; 12:2–9,10v;

13:1; 14:1–4,8–21.
5Zoals bij Haggäı de tempel centraal staat, en bij Zacharia de stad Jeruzalem,

zo handelt Maleachi over het altaar, de ’tafel des Heren’, de plaats waar het
volk zijn gaven aan de Here brengt (vgl. Ml1:7; 2:13; 3:3v,8–10). Er is een
parallel tussen deze drie bijbelboeken en de drie zendbrieven uit Op3. Zoals
de Joden uit de (letterlijke) ballingschap van Babel terugkeerden, zo komen
de drie gemeenten uit Op3 (profetisch gezien) uit de (geestelijke) ballingschap
van het ’babylonische’ Thyatira (Rooms-Katholicisme). Zoals met Hg1:1 een
nieuwe periode in Israëls geschiedenis aanbreekt, zo begint ook met Op3:1 een
nieuwe gedeelte van de kerkgeschiedenis (vgl. Op2:1 met 3:1: “Dit zegt Hij die
de zeven sterren heeft”). De boodschap aan Sardis (Op3:1–6) correspondeert
met het boek Haggäı (vgl. Hg1:5,7; 2:16,19 met Op3:3: ’bedenk’ en Op3:1b–2
met de in Hg beschreven lethargische toestand van het Joodse volk); de brief
aan Filadelfia (Op3:7–13) draagt het karakter van het boek Zacharia (zie de
vermelding van het nieuwe Jeruzalem, de stad van God [3:12] en vgl. Op3:8 met
Zc4:6 en Op3:9 met Zc8:23); tenslotte lijkt de brief aan Laodicéa (Op3:14–22) op
Maleachi (’lauwheid’; vgl. Op3:17 met Ml1:8,13, Op3:19 met Ml3:3 en Op3:20
met Ml3:10).
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vinden in de Messias. De drie grote profeten van vlak voor en
tijdens de ballingschap, Jeremia, Ezechiël en Daniël, beschouwen
de wegen die God met zijn volk gaat. God is heilig, zodat Hij
zijn volk door de Babylonische legers moest oordelen. De drie na-
exilische profeten, Haggäı, Zacharia en Maleachi, zijn óók profeten
van de wegen van God, maar dan speciaal met het oog op Gods
trouw. Bij God is altijd herstel mogelijk, wat het thema van de
laatste drie bijbelboeken van het OT vormt.

3.4 Citaten en verwijzingen in het Nieuwe

Testament

In het NT zijn er in totaal bijna honderd toespelingen op, verwijzin-
gen naar en citaten uit het boek Zacharia. Zacharia wordt zelfs in
de lijdensgeschienissen van de profeten het meeste geciteerd: Zacha-
ria noemde de vreugde bij de intocht in Jeruzalem (Zc9:9; Mt21:4v;
Jh12:15v), de dertig zilverstukken (Zc11:12v; Mt27:9v), de Herder
die zijn leven aflegde (Zc13:7; Jh10:11,18), de verstrooiing van de
schapen (Zc13:7; Mt26:31; Mk14:27), en de speersteek van de sol-
daat (Zc12:10; Jh19:37).

Naast deze directe verwijzingen maakt het NT ook veel toespelin-
gen op het boek Zacharia. Zo heeft Zacharia naast Ezechiël meer
dan enige andere OT profeet de schrijver van het boek Openbaring
bëınvloed. De paarden uit Op6:1vv verwijzen naar Zacharia’s eerste
en achtste nachtgezicht (Zc1:7–11; 6:1–8); de smartelijke roep ’Hoe-
lang. . . ?’ uit Zc1:12 klinkt in Op6:10 door; de symboliek van het op-
meten komt eveneens in beide boeken voor (Zc2:1v; Op11:1; 21:15);
de aanklager van Jozua (Zc3) verschijnt opnieuw in Op12:9–11; de
kandelaar en de olijfbomen uit Zc4 worden ook in Op1:13,20 en 11:4
genoemd; de ’zeven ogen des Heren’ (Zc3:9; 4:10) zijn in Op5:6 met
het Lam verbonden, terwijl de vrouw die de afgoderij symboliseert
en in het land Sinear (Babel) thuishoort (Zc5:7v,11), met ’de grote
hoer’, ’het grote Babylon’ uit Op17:1–6 correspondeert.
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3.5 Thema

Het hoofdthema van Zacharia is Gods onveranderlijke liefde en zorg
voor zijn verbondsvolk Israël. Hoewel Palestina deel uitmaakte van
het grote Perzische Rijk en de Joden slaven waren in hun eigen land,
maakt Zacharia duidelijk dat God Jeruzalem nog steeds verkiest
(Zc1:17; 2:12), wat iedereen straks zal moeten erkennen (2:13; 12:3).
Boven de aardse koningen staat een hemelse God, die beveelt wat op
aarde moet gebeuren (6:1–8). De volken die Israël verdrukt hebben,
zullen verloren gaan, maar Israël zelf zal behouden worden (1:18–21;
2:8v; 9:1–10).

In Zacharia is de Here de ’enige God’ (14:9; vgl. 13:2). Hemel en
aarde zijn door Hem gemaakt en de mens is door Hem geformeerd
(12:1). Hij regeert de natuur: de regen en de bliksem gehoorzamen
Hem (10:1). Hij deelt plagen en ziekten uit (14:12,15,18), het lot van
de volken wordt door Hem beslist (1:15,18–21; 2:8; 9:4–7; 10:10v)
en de mensen worden volgens zijn wetten geoordeeld (5:3). Hij is de
Almachtige, die alles ziet (4:10) en alles weet (1:10v). De aarde is
aan zijn gezag onderworpen (6:7v), want Hij is ’Heer van de ganse
aarde’ (4:14).

Zacharia beschrijft deze soevereiniteit van God in de geschiedenis,
met betrekking tot mensen en volken, in verleden, heden en toe-
komst. Daarom belicht dit boek de gebeurtenissen vanuit een he-
mels standpunt. Het aardse toneel toont zwoegende bouwlieden die
de rüınes van de tempel trachten te herbouwen, terwijl vijanden het
werk verstoren. Maar Zacharia wijst erop dat niet menselijke kracht
of militair geweld de wereldgeschiedenis leiden, maar de Geest van
God (4:6). Dit thema loopt als een rode draad door het boek heen.
God heeft een plan met deze aarde, dat Hij zal volvoeren: “De Here

zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de
enige zijn en zijn naam de enige” (14:9). Straks zal in Jeruzalem een
tempel staan met daarin een troon voor de Koning-Priester (6:13).
De volken van de aarde zullen jaarlijks naar Jeruzalem trekken,
want niet de goden van hun eigen steden kunnen zegen brengen,
maar alleen de God die bij dat door de eeuwen heen vervloekte
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en vervolgde volk Israël woont. In die vertreden en verachte stad
Jeruzalem zal God straks wonen (2:4; 6:15; 8:22v; 14:16–21).

De acht visioenen vormden zo een geweldige bemoediging voor Israël
om de tempel te voltooien (1:7–6:15): God volvoert zijn plannen –
ondanks alle tegenstand! De profeet vervolgde met een nauwkeurige
beschrijving van het soort leven dat de Israëlieten moesten verto-
nen (7:1–8:23). De laatste zes hoofdstukken worden gedomineerd
door strijd en verdrukking. De verwerping van de goede Herder
(11:4–17), een landelijke rouwklacht (12:10–14) en de slachting van
Gods Metgezel (13:7–9) werpen een donkere schaduw op de geschie-
denis. Ze wekken de sinistere indruk dat boze krachten de macht in
handen krijgen. Uiteindelijk nemen zij zelfs Jeruzalem in (14:1v),
maar dat is het signaal voor de Here om tussenbeide te komen en
zijn rijk te stichten (14:3–21). “Dit boek bereidt Gods volk op de
ergste ramp voor die hun kan overkomen: de overwinning van het
kwade op het goede. Zelfs Gods vertegenwoordiger sterft door de
handen van boze mensen. Maar wanneer het kwaad tot een diepte-
punt gekomen is, blijkt dat de Here toch Koning is, en zal Hij ook
door alle volken als Koning worden erkend’ (Baldwin, p60).

3.6 Het volk Israël in het boek Zacharia

De profeet Zacharia beschrijft de plaats die Israël in Gods raadsbe-
sluiten inneemt en op welke wijze dat in Gods regering tot uitdruk-
king komt. Daarbij gaat hij, als enige profeet na de ballingschap,
uitvoerig op Israëls verre toekomst in.

In de drie laatste profetische boeken van het Oude Testament wordt
Israël nergens ’Gods volk’ genoemd. Zacharia bevat veel profetieën
over de toekomstige zegeningen van Israël, maar in de tijd na de
ballingschap was er tussen Israël en de Here geen directe relatie
meer. Met de wegvoering naar Babel zei God zijn betrekkingen met
de natie Israël op. De relatie was verbroken. De belofte luidde: “Zij
zullen Mij tot een volk zijn” (8:8; vgl. 2:11), maar in Zacharia’s
tijd wás Israël het niet. Een deel van de Joden keerde weliswaar
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naar Palestina terug, de tempel werd herbouwd en de muren van
Jeruzalem hersteld, maar toch bleef het de tijd van het ’Lo-Ammi ’,
het ’niet-mijn-volk’ (Hs1:9).

Dit betekent echter niet dat God niet meer om zijn volk Israël gaf.
Het zenden van de profeten Haggäı, Zacharia en Maleachi, de belofte
van Gods bijstand (Hg1:13; 2:5v; Zc4:6) en bovenal de aanzegging
van de komst van de Messias bewezen dat. Maar in Zacharia’s tijd
had God geen openlijke relatie met Israël. Dit bleek uit de tempel,
want de ’ark van het verbond’ was tijdens de ballingschap verloren
gegaan (vgl. Jr3:16), en de sjechina was van de tempel geweken en
nooit meer teruggekeerd (vgl. Ez9:3; 10:4,18v; 11:23). Toch toont
het boek Zacharia Gods blijvende zorg voor zijn volk (1:12vv). Hij
leidt de wereldgeschiedenis zó dat Israël straks wél weer zijn volk
zal worden.

Zc1:3 vormt een samenvatting van de boodschap van de profeet:
“Bekeert u (šûbhû) tot mij, dan zal Ik tot u wederkeren (we’āšûbh),
zegt de Here der heerscharen”. Deze terugkeer van de Here naar
Jeruzalem speelt in Zacharia een grote rol6, maar daarvoor moet
het volk wél toebereid zijn7. Van zichzelf hoefde de Israëliet geen
hoge verwachtingen te koesteren. Alleen op grond van Góds werk
zal de tijd van zegen uiteindelijk aanbreken (4:6; 8:6; 14:3v,9). De
voorwaarde is dat Israël zich tot de Here, de God van Israël, be-
keert (1:3). De wegen die God met zijn volk gaat om hen zover te
brengen worden in Zacharia beschreven.

Allereerst laat het boek zien dat niet de wereldrijken het lot van de
Israëlieten bepalen. Deze rijken worden immers door God zelf be-
stuurd. De paarden uit het eerste visioen wenden wel hun kracht en
macht aan om hun eigen plannen te volbrengen (1:7–17), maar op
een bevel van de Here verschijnen er ’smeden’ die die machtige vol-
ken voor wat ze Israël hebben aangedaan, oordelen (1:18–21). God
zelf geeft Israël het land Palestina weer ter bewoning terug, zodat

6Zie Zc1:3,14,16v; 2:4v,8–13; 3:8; 4:7; 6:12v; 8:2v,7v,15,22; 9:8–10,14,16;
10:5v,12; 12:5; 13:9 en 14:3v,9,16.

7Zie Zc1:3; 2:6v; 3:4–7,9; 4:6; 5; 8:9–13,16–19; 12:10; 13:1–4,9 en 14:20v.
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Jeruzalem, onder de bescherming van de Here zelf, herbouwd zal
worden (2:1–5). De Israëlieten keren uit de ballingschap terug, zo-
dat zij opnieuw de Here ’tot een volk zijn’, want “de Here zal
Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal
Jeruzalem nóg verkiezen.” (2:6–13). Maar voordat dit kan plaats-
vinden, moet Israël gereinigd worden. Dat is het thema van het
vierde visioen, waar de hogepriester Jozua, de vertegenwoordiger
van het Joodse volk, zijn vuile klederen worden uitgedaan en hij
feestklederen ontvangt (Zc3). Hierop kan het Vrederijk pas aanbre-
ken: de Messias regeert dan als de ware Koning-Priester over de
aarde (Zc4).

Omdat God een heilig God is, moet elke Jood zich óók heiligen
(Lv11:44v). Als hij dit zelf niet doet, doet God het door middel
van oordeel (Zc5). Ieder die zondigt, zowel tegen zijn naaste (5:1–4)
als tegen God zelf (5:5–11), zal door het oordeel worden getroffen,
waardoor heel Israël straks rein is. God regeert en niemand kan
zijn plannen weerstaan. De paarden gaan hun weg tussen twee
bergen van koper. Ze kunnen noch naar links noch naar rechts
afwijken, maar alleen de weg gaan die God voor hen heeft uitgezet
(6:1–8). God volbrengt zo zijn raadsbesluiten: Er komt een tijd
dat de volken naar Jeruzalem zullen stromen om hun gaven aan
de Vredevorst aan te bieden, de Koning-Priester die met majesteit
bekleed in Jeruzalem op de troon zal zitten (6:9–15).

Zc7 toont de geestelijke toestand van het Joodse volk in de tijd
vlak na de ballingschap. Het recht werd gebogen en de religieuze
verplichtingen vormden een last. Zc8 geeft Gods reactie: Hij wil
een toegewijd volk hebben, waar recht en gerechtigheid hoog in
het vaandel staan, wat in het Vrederijk inderdaad werkelijkheid zal
worden.

Vanaf hoofdstuk 9 bevat Zacharia directe profetie. Er zou een tijd
aanbreken dat de Israëlieten zo ’lauw’ zouden zijn, dat ze zelfs de
Messias, de Goede Herder, verwerpen (11:4–14; 13:5v). Daarom
verwerpt God Israël ook en geeft Hij het volk in de handen van
de dwaze herder over (11:15–17). Bovendien zendt Hij vijandige
legers naar Jeruzalem om de stad te verwoesten (12:1–3; 14:1v).
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In deze moeilijke tijden zal tweederde van de Israëlieten omkomen
(13:8). Het derde deel dat overblijft, zal God louteren, zodat Israël
weer naar zijn God gaat verlangen (13:9). Zodra dit doel bereikt
is, strijd God niet langer tégen zijn volk, maar komt Hij voor hen
op. De hemelen zullen scheuren en de Here zelf trekt voor hen
uit (9:8,14; 14:3–7), waardoor het Joodse volk een onoverwinnelijk
leger wordt en de naties die tegen Jeruzalem waren opgetrokken,
verslagen worden (9:13–16; 10:3–5; 12:4–9; 14:12–15). Israël be-
lijdt zijn zonden van het verleden, met name de verwerping van de
Goede Herder (12:10–14), en God vergeeft hen (13:1). Hierna breekt
alsnog het langbeloofde rijk van vrede aan (3:9v; 9:9v; 14:8–11).
De nog verstrooide Joden keren naar hun land terug (2:6–9; 8:7v;
9:11v; 10:6–11), maar de vijandige volken worden definitief geoor-
deeld (9:1–8) en verplicht om jaarlijks naar Jeruzalem, de hoofdstad
van het Vrederijk, te trekken (1:17; 2:4v,10–12; 8:3; 9:16v; 14:16)
om de Here te aanbidden (2:11; 8:20–23; 14:16–19). Zoals Israël
een vervloeking onder de volken was, zo wordt het straks tot een
zegen (8:13). Heel Israël is dan geheiligd voor de dienst van Jahweh
(13:2–4; 14:20v).

Zacharia’s beschrijving van de Messiaanse eeuw sluit aan bij de eer-
dere profetieën: Jeruzalem zal voor eeuwig veilig zijn (2:4v; 9:8;
14:11; vgl. Js26:1; 60:18; Mi2:12) onder de regering van de Vre-
devorst (9:9v; vgl. Js9:5v; 11:10; Jr33:15v; Mi5:1–3; Am9:11v), of
onder die van de Here zelf (14:9; vgl. Mi4:7). Sion wordt het mid-
delpunt van de aarde (1:16v; 2:4v,12; 12:6; 14:10v,16; vgl. Js2:2v)
omdat God er woont (2:10v; 8:8; vgl. Ez48:35). Palestina wordt
een aards paradijs (9:17; vgl. Js51:3; Ez36:35): de aarde draagt
overvloedig vrucht (9:17; vgl. Js29:17; 30:23–25; 33:16), Juda’s ber-
gen worden tot een vlakte (14:10; vermoedelijk evenzo in Ez47–48),
uit Jeruzalem stromen twee rivieren (14:8) of een enkele (13:1; vgl.
Js33:21; Ez47:1–12; Jl3:18), het klimaat is stabiel (14:6; vgl. Js4:5v)
en de nachten zijn even licht als de dagen (14:7; vgl. Js24:23; 30:26;
60:19v).

In dit tijdperk van vrede en veiligheid (14:11; vgl. Js26:3; 33:20v;
Jr33:12v; Mi4:3v) zijn de oorlogspaarden verdwenen (9:10; vgl. Mi5:9)
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of gewijd aan heilige doelstellingen (14:20); heidens en inheems bij-
geloof, en zelfs de ontaarde profetie, verdwijnen (10:2; 13:1–4; vgl.
Mi5:11–13); het hele land zal in een toestand van rituele reinheid
verkeren (14:21; vgl. Js4:3; Jr31:40) en de tempel wordt het gods-
dienstige centrum van de wereld (14:9; vgl. Mi4:1v), waar de hei-
denen als pelgrims naartoe zullen trekken om het loofhuttenfeest te
vieren (8:20–23; 14:16–19; vgl. Js45:14; 60:6v; 66:23; Zf2:11b; 3:9v;
vgl. Pfeiffer, p610).

Deze toekomst schetst de profeet Zacharia voor Israël. “Want zo
zegt de Here der heerscharen: Zoals Ik Mij voorgenomen had u
kwaad te doen, toen uw vaderen Mij vertoornden, en het Mij niet
berouwde, zo heb Ik Mij in deze dagen weer voorgenomen Jeruzalem
en het huis van Juda wèl te doen. . . Al zal dit in de ogen van het
overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan
ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? luidt het woord van de Here

der heerscharen” (8:14v,6).

3.7 De Messias in het boek Zacharia

Zacharia spreekt meer dan de meeste andere OT profeten over de
Messias. Al in Zc1 komt Hij voor de aandacht, en wel in de Persoon
van de ’Engel des Heren’ (1:11v; 3:1,5v; 12:8; zie de commentaar
bij 1:11). De paarden leggen aan Hem, de opperste gezaghebber in
de schepping, verantwoording af (1:11). Het is God in de persoon
van de Messias die zijn plannen met de aarde en met zijn volk Israël
zal uitvoeren (1:12–17). In Zc3 wordt de hogepriester Jozua door
de Engel des Heren van zijn vuile klederen ontdaan en opnieuw
waardig gemaakt voor de priesterdienst. Ditzelfde hoofdstuk noemt
de Messias ’de Knecht’ en ’de Spruit’ (3:8). Als de ’Knecht des
Heren’ zou Hij de verzoening tot stand brengen (vgl. Js52:13–53:12),
waarna Hij als telg uit het Davidische koningsgeslacht, de ’Spruit’,
Koning wordt en in gerechtigheid regeert (Jr23:5; 33:15). Hij vormt
zo de ’steen’ waarop Israëls heil is gegrondvest (Zc3:9).

Vanaf Zc4 is de Messias de Koning-Priester. Zowel de priesterlijke
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taken, voorgesteld door de hogepriester Jozua, als de koninklijke
taken, vertegenwoordigd in de Davidische landvoogd Zerubbabel,
komen in de Messias bij elkaar, zoals het mysterieuze vijfde visioen
symbolisch weergeeft. Onder het geroep ’Hosanna, Hosanna’ komt
de Messias als de ’sluitsteen’ bij zijn volk om het Vrederijk te doen
aanbreken, waarna zijn kroning plaatsvindt, in de kroning van de
hogepriester Jozua voorafgeschaduwd (6:10v). Dan zal de Messias
“met majesteit bekleed zijn en als heerser op zijn troon zitten en
priester op zijn troon zijn” (vs13). Het koningschap en het priester-
schap worden in één Persoon verenigd, als de Messias op de wijze
van Melchizedek voor eeuwig koning en priester wordt (Ps110:4).
Zoals de volken de slip van een Judeese man vastgrijpen en met
hem willen gaan (8:23), zo zal de Messias als dé Judeese man in de
tempel zitten, en de volken als een magneet naar zich toe trekken
(2:10v; 6:15).

In het tweede deel van Zacharia blijkt Israëls toekomst nauw met
de Messias verbonden te zijn. Zijn verwerping betekent voor Israël
verdrukking, oorlog en vervolging; zijn aanneming betekent het Vre-
derijk, de tijd van rust en voorspoed, vrede en geluk. De Messias
en het Joodse volk horen bij elkaar. De Messias stamt uit Israël
(10:4), terwijl het volk in Hem gezegend wordt (9:16). Zacharia
profeteerde over de verwerping van de Messias, die kwam om Israël
als een herder te weiden (11:4). Het volk had echter slechts dertig
zilverlingen voor Hem over (11:12v; vgl. Mt26:15). De Goede Her-
der werd verworpen, de grote Profeet in het huis van zijn vrienden
geslagen (13:5v). Zelfs de hemel sloot zich toen boven Hem toe,
toen Gods zwaard zich tegen zijn Metgezel richtte en de Herder
geslagen werd (13:7).

Maar zoals gezegd ziet Zacharia meer dan een dwalend volk en een
geslagen Herder. Zacharia ziet ook herstel. Er komt een tijd dat
de Israëlieten gelouterd zijn (13:9) en beseffen dat zij hun Messias
gekruisigd hebben. Dan heffen de inwoners van Jeruzalem een rouw-
klacht aan, als zij “Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben”
(12:10; vgl. Mt24:30; Op1:7). Want de Messias keert tot hen terug.
Als Jeruzalem zó erg verdrukt wordt, dat er geen uitkomst meer lijkt
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te zijn, scheurt de hemel zich en zal de Here zelf, in de Persoon
van de Messias (12:10), ten behoeve van zijn volk op aarde strijden
(9:14; 14:3v). De rouwklacht verandert dan in een vreugderoep,
want de Messias verschijnt om zijn rijk van gerechtigheid en vrede
te stichten, dat zich ’van zee tot zee, van de Rivier tot de einden
der aarde’ zal uitstrekken (9:9v). In de Messias komt God zelf bij
zijn volk wonen en breekt de regering van de ware Koning-Priester
aan (2:10; 14:9).

3.8 Apocalyptiek in Zacharia

Het boek Zacharia heeft een zeer gevarieerde inhoud. De eerste
zes hoofdstukken bestaan voornamelijk uit een beschrijving van di-
verse visioenen en wordt gekenmerkt door een veelvuldig gebruik
van symboliek; de hoofdstukken 7 en 8 bevatten een dialoog en de
laatste zes hoofdstukken beschrijven allerlei profetische beelden en
aankondigingen. Men karakteriseert de literaire vorm van het boek
Zacharia in de regel als ’apocalyptisch’. Helaas hanteren de bij-
beluitleggers geen eenduidige definitie van wat zij onder deze term
verstaan. Het woord ’apocalyptisch’ stamt van van het woord ’apo-
kalupsis’ (onthulling). Dit is het eerste woord in de (Griekse) tekst
van het boek Openbaring, waaraan dit bijbelboek dan ook de bij-
naam ’de Apocalyps’ dankt. De aanduiding ’apocalyptisch’ wil ei-
genlijk dus niets meer zeggen dan ’als in het boek Openbaring’, en
daar is uiteindelijk de betekenis ’duister, geheimzinnig’ van afgeleid.

De spraakverwarring met betrekking tot de kenmerken van apoca-
lyptische literatuur vindt zijn oorzaak in de verschillende hoofd-
kenmerken die men het boek Openbaring toeschrijft. Legt men de
nadruk op het zien van allerlei symbolische handelingen die toekom-
stige gebeurtenissen voorafschaduwen, op het aanwezig zijn van een
engel die de betekenis van de gezichten uitlegt, enzovoort, dan komt
men ertoe om vooral de eerste zes hoofdstukken van het bijbelboek
Zacharia als apocalyptisch te omschrijven (zo bijvoorbeeld LaSor
(1982), p493vv, en Kaiser (1989), p43vv). Hanteert men daaren-
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tegen de definitie van apocalyptiek van bijvoorbeeld Terry als ’een
klasse van profetische geschriften die heenwijzen naar aanstaande
of toekomstige oordelen en de uiteindelijke overwinning en heerlijk-
heid van het Messiaanse koninkrijk’ (p427), dan komt men ertoe om
vooral de laatste zes hoofdstukken tot het genre van de apocalypti-
sche werken te rekenen.

Een bijkomend punt is dat men ervoor moet oppassen om alle es-
chatologische gedeelten van de profetische literatuur tot de apoca-
lyptiek te rekenen. Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten tussen
profetie en apocalyptiek. Beide zijn openbarend van karakter en
claimen een Godsopenbaring te zijn; beide zijn voorzeggend; beide
kondigen een dag van oordeel over de heidenen aan en beide reiken
troost aan voor het verdrukte volk dat trouw blijft aan de Here

door het voorzeggen van een rijk van vrede. Eschatologie alleen is
derhalve een onvoldoende reden om een geschrift tot apocalyptiek
te verheffen. Toch zijn er wel degelijk specifieke kenmerken van
apocalyptiek. Wanneer wij ervan uitgaan dat het boek de Openba-
ring en grote delen van het boek Daniël (te weten de hoofdstukken
2,7–12) apocalyptisch van karakter zijn, dan is het mogelijk om op
grond daarvan een aantal kenmerken van apocalyptiek op te stellen.
De onderstaande lijst is afkomstig van Payne (p86v) en vormt één
van de meest gedetailleerde omschrijvingen van apocalyptiek. Deze
kenmerken laten zich opdelen in twee categorieën, te weten kenmer-
ken met betrekking tot de vorm van een apocalyptisch geschrift en
kenmerken met betrekking tot de inhoud.

I Kenmerken met betrekking tot de vorm

i) De oorspronkelijk presentatie van een apocalyptisch werk lijkt eer-
der geschreven dan mondeling te zijn geweest (met als uitzondering
Matth.24). De Oudtestamentische profeten daarentegen brachten
hun boodschap in eerste instantie vaak mondeling. Ook het bijbel-
boek Zacharia bestond van het begin af aan in geschreven vorm. In
ieder geval geldt dit voor de hoofdstukken 1–6 en 9–14.

ii) Apocalyptische werken neigen tot een min of meer doorlopende
opbouw en vertonen vaak parallelle cycli van voorspellingen, in te-
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genstelling tot profetische geschriften, die ook uit afzonderlijke korte
boodschappen kunnen bestaan. In Zacharia vinden wij deze opbouw
heel duidelijk in het tweede deel. Dit kan men opgedeeld denken
uit vier cycli van profetieën, die elk eindigen met het vrederijk (9:1–
10:12; 11:1–17; 12:1–13:4; 13:5–14:21).

iii) Apocalyptiek bestaat voornamelijk uit proza, met slechts af en
toe poëtische gedeelten. Het boek Zacharia voldoet aan dit kenmerk
(zie later).

iv) Apocalyptiek gebruikt meer symboliek (in het bijzonder van die-
ren en andere levende wezens) dan andere profetische geschriften.
Voor Zacharia is dit evident in zowel het eerste als het tweede deel.
Hier komt bij dat de afzonderlijke apocalyptische schrijvers vrije-
lijk de taal en symbolen van hun voorgangers overnemen. Jesaja
imiteert bepaalde delen van Joël; Ezechiël leent van hen beide; Za-
charia maakt veel gebruik van Daniël en Ezechiël en er is nauwelijks
een symbool in het boek Openbaring te vinden dat niet ergens in
de boeken van het Oude Testament te vinden is.

II Kenmerken met betrekking tot de inhoud

i) Omdat de meeste apocalyptische literatuur in een tijd van te-
genspoed ontstond, draagt dit voornamelijk een vertroostend en
bemoedigend karakter. Zie bijvoorbeeld Openb.14:12 en vergelijk
dit met de strenge vermaningen van de profetische literatuur (zie
bijvoorbeeld Hos.4:1; doch zie ook Jes.40:1). Ook het boek Zacharia
draagt een bemoedigend en aansporend karakter (zie bijvoorbeeld
1:13; 3:7; 4:6,9–10, enz.).

ii) Er ligt een grote nadruk op Gods soevereiniteit en determinisme.
Juist omdat de omstandigheden alle menselijke hulp doen falen,
richt de apocalyptiek de blik op God die daarboven staat (zie bijv.
Dan.4:35 en vgl. Zach.4:6; 8:6; 12:1).

iii) Er is een sterk dualisme aanwezig. De Messias en Gods engelen
worden antagonistisch geplaatst tegenover de satan en zijn demonen
(zie bijv. Openb.12 en vgl. Zach.3).

iv) In de apocalyptische literatuur ligt er wat minder nadruk op
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een morele verandering bij de lezers dan in de profetische literatuur,
hoewel gedeelten als Dan.9:4–19 en Openb.2–3 hierop blijkbaar een
uitzondering vormen. (Vergelijk ook gedeelten als Jes.40–55 en het
boek Nahum, waar evenmin veel accent ligt op direkte morele on-
derwijzing.) Ook het boek Zacharia bestaat voornamelijk uit pro-
fetieën die (in eerste instantie) los staan van een direkte morele les.
Uitzonderingen zijn Zach.1:1–6 en hoofdstuk 7–8.

v) De apocalyptiek ziet verder dan alleen binnen de grenzen van
Israël. De achtergrond vormt veelal de onrust in de wereld en de
apocalyptische beschrijvingen gaan dan ook uit van dit universa-
listische standpunt. Zie bijv. Openb.20:8. Vgl. Zach.1:10–11; 4:14;
6:1–8; 9:10; 14:9.

vi) Vaak wordt er gesproken over een tijdsverdeling in perioden.
Zie bijv. Dan.2; 7; 9:24–27. In Zacharia is dit iets minder duidelijk,
maar misschien kan er gedacht worden aan de paarden die in 1:8
de wereldrijken representeren of aan de twee perioden in Israëls
geschiedenis uit Zach.11, die onder de goede herder en die onder de
dwaze herder.

vii) In de apocalyptiek ligt de nadruk op de hopeloosheid van de
situatie op aarde en de enige oplossing hiervoor, te weten Gods
interventie en zijn direkt ingrijpen in het wereldgebeuren. Zie bijv.
Openb.19:11–16 en vgl. Zach.9:14 en 14:3–4.

viii) Er wordt minder gesproken over Gods oordeel over zijn eigen
volk, bijvoorbeeld zoals in Amos 5:18 in de profetische literatuur.
Doch in Zacharia vinden wij af en toe wel degelijk oordelen van God
over Israël. Zie bijv. hoofdstuk 5, 11:6 en 13:8.

Toch moeten we deze verschillen niet overbenadrukken. Het is meer
een kwestie van meer of minder accent. (iv) en (viii) zijn negatief
en dus voor de interpretatie irrelevant; (vi) geeft belangrijke chro-
nologische gegevens om de Bijbelse profetie beter te leren begrijpen
en de overige punten leggen slechts meer de nadruk op dingen die
ook al in gewone profetie worden gevonden.

Op grond van de hierboven gegeven kenmerken zou men dan de
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volgende bijbelgedeelten tot het apocalyptische genre mogen reke-
nen: Naast Dan.2,7–12 en het boek de Openbaring, de gedeelten
aan de hand waarvan wij de apocalyptiek hebben gedefinieerd, ook
Jes.24–27, Ezech.34–48, Joël, Matth.24 en misschien ook nog een
paar gedeelten van Paulus, zoals 1Thes.4–5 en 2Thes.1–2. Het ge-
hele boek Zacharia kan men ook apocalyptisch noemen. Daarbij
moet wel bedacht worden dat de eerste acht hoofdstukken een iets
ander karakter dragen dan de rest van het boek, namelijk meer
’visionair apocalyptisch’ dan ’eschatologisch apocalyptisch’. Toch
ontbreken ook in het eerst deel de kenmerken van apocalyptiek niet.
“De nachtgezichten zijn beschreven in een taal die symbolisch is en
af en toe zelfs kryptisch. Er zijn paarden van verschillende kleuren,
een abnormaal grote boekrol, een efa, een mysterieuze kandelaar en
twee olijfbomen. Soms wordt een uitleg gegeven, soms wordt deze
onthouden. Al deze visioenen symboliseren belangrijke verwach-
tingen. De symboliek is kunstmatig, echter dat is gebruikelijk in
apocalyptische literatuur. Er wordt veel verwezen naar engelen en
de rol van een tolkengel wordt bijzonder benadrukt. Deze trekken
zijn gewoon in latere apocalyptische literatuur. Zacharia verschilt
echter daarin van de [apocriefe] apocalyptische literatuur, dat Baby-
lonische en Perzische invloeden volledig afwezig zijn. Mythologisch
materiaal is evenzo schaars.

Als Zacharia vergeleken wordt met andere apocalyptische literatuur,
dan is het duidelijk dat dit boek een erg grote invloed heeft uitge-
oefend op het ontstaan van de apocalyptische traditie. Zach.1–8
vond zijn oorsprong in een tijd van onzekerheid en gevaar voor het
Joodse volk. De Joden wisten niet welke houding zij van Darius,
hun nieuwe koning, konden verwachten. Daarom was het beter om
in symbolen te spreken dan in ondubbelzinnige termen. De meeste
andere apocalyptische literatuur ontstond ook in gevaarlijke tijden
(bijv. Daniël).” (ISBE, 4,1185). Door de in symboliek gehulde taal
kwam het boek Zacharia volkomen ongevaarlijk over, hoewel het wel
degelijk een boodschap bevatte van een andere Koning die recht had
op het land Palestina (zie 6:13; vgl. ook 1:11,14–15,18–21).

“Men kan daartegen aanvoeren dat het tweede deel van Zacharia
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juist met de openbare aankondiging van de Koning van Jeruza-
lem begint (9:9–10), maar hoe is ervoor gezorgd om deze Koning
de schijn van politieke gevaarlijkheid te ontnemen. De karakter-
trekken van zijn nederigheid en onschuld treden beslist naar voren.
Evenzo de afwezigheid van elke schijn van een oorlogszuchtige aard.
Veelvuldig wordt daartoe in het vervolg de Messias slechts stilzwij-
gend verondersteld, of de Here treedt in zijn plaats, terwijl Hijzelf
nu eens als een schaapherder wordt voorgesteld, dan weer in een
beschrijving met God Zelf vereenzelvigd wordt. En als sprake is
van vijandige heidenen, dan gaat het boek elke vermelding naar het
Perzische Rijk uit de weg.” (Lange, p.xv).

In de tijd dat Zacharia het tweede deel van zijn profetisch-apocalyp-
tische werk schreef, was de stijl van dit genre al ontwikkeld en waren
de beeldspraak en woordbetekenissen al min of meer bekend, ook
vanwege de ’gewone’ profetisch-eschatologische literatuur. “De pro-
fetische eschatologie had al voor de tijd van Zacharia een technische
woordenschat ontwikkeld. Zo vroeg als de achtste eeuw voor Chris-
tus verkondigde Amos al een dag van onontkoombaar oordeel in
termen van een aardbeving (8:8; 9:5), een zonsverduistering (8:9)
en bitter geween (8:10). Jesaja had de verwoesting van Jeruzalem al
voorzegd (3:8), maar te elfder ure zou ze verlost worden (10:28–34;
29:1–8). In hoofdstuk 34 schildert Jesaja het beeld van het offerfeest
van de Here, waarbij alle volken de slachtoffers zijn. Zijn zwaard
doodt de offers en het land wordt dronken van hun bloed.

Nauw hieraan verwant is de beeldspraak van de laatste grote veld-
slag. Soms worden de naties bij hun naam opgeroepen voor deze
laatste grote oorlog (Zef.2), maar Ezechiël (38–39) richt zich tot
Gog, de vorst van legendarische landen aan rand van de beschaafde
wereld, en roept een afschrikkend beeld van slecht gedefinieerde hor-
den binnenvallende volken op, die komen om tegen het land van de
Here te vechten. De Here treedt tussenbeide om hen het oordeel
te brengen, zijn volk te verlossen en zijn naam te verheerlijken. Al
deze beeldspraak werd de stof waarvan apocalyptiek is gemaakt.
Zacharia 9–14 neemt het thema van de aardbeving over (14:4–6),
de wonderlijke interventie van de Here (9:14; 12:3–4), de escha-
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tologische eindstrijd (12:1–9; 14:1–15) en de goddelijke verlossing
van Jeruzalem (9:8; 12:7; 14:1–8); de bittere rouw (12:10–14), maar
ook de uiteindelijke vreugde (9:9; 14:16). Dezelfde thema’s wor-
den evenzo in het boek Openbaring gebruikt om het einde van de
geschiedenis te beschrijven.” (Baldwin, p73).

Ook al zijn de apocalyptische gedeelten in de Bijbel daarom wat
moeilijker te begrijpen, ze behoren niet minder tot het Woord van
God en zijn niet minder gezaghebbend dan de andere delen van de
Bijbel. Wat het hermeneutische principe betreft volgens welke het
bijbelboek Zacharia moet worden uitgelegd, sluiten wij ons aan bij
Barker (p600): “Een tamelijk nauwkeurig en kompleet omschrijvend
label van de hermeneutische benadering zou zijn de ’grammatikaal-
literair-historisch-theologische methode’. Dit betekent dat men ook
de profetische literatuur letterlijk moet uitleggen tenzij de context of
de Bijbel elders duidelijk anderszins aangeeft. Aangezien bepaalde
literaire genres – zoals apocalyptische literatuur en poëzie in het
algemeen – rijk zijn aan typen, symbolen en andere stijlfiguren,
moet veel van deze literatuur typologisch, symbolisch of figuurlijk
worden uitgelegd. Gelukkig verschaft de tekst zelf of de bijbelse
context in de meeste gevallen de interpretatie van zulke taal.”.

3.9 Het auteurschap van Zacharia 9–14

3.9.1 Inleiding

Het auteurschap van de eerste acht hoofdstukken van Zacharia is
onbetwist. Zelfs de meest kritische bijbeluitleggers zijn het erover
eens dat de in Ea5:1 en 6:14 genoemde Zacharia, de zoon van Iddo,
dit gedeelte geschreven heeft, hoewel sommigen veronderstellen dat
de nachtgezichten eerst mondeling overgeleverd zijn en pas na Za-
charia’s dood door anderen op schrift gesteld zijn.

Anders ligt dit met het tweede gedeelte van de profetie (Zc9–14),
waarover de laatste twee eeuwen een hevige discussie woedt. In deze
hoofdstukken wordt nergens de naam van de schrijver vermeld, in
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tegenstelling tot Zc1–8. Op grond van zowel lingüıstische, stilis-
tische en inhoudelijke verschillen met de eerste acht hoofdstukken
als een (vermeend) afwijkende historische achtergrond neemt men
aan dat Zc9–14 van een auteur stamt die in een andere tijd dan de
profeet Zacharia heeft geleefd.

Joseph Mede (1586–1638) was de eerste die het auteurschap van het
tweede deel van het boek Zacharia in twijfel trok. Op grond van het
citaat van Zc11:12v in Mt27:9v, dat daar aan Jeremia wordt toege-
schreven, concludeerde Mede dat Zc9–11 door Jeremia geschreven is
en dus uit de tijd vóór de ballingschap stamt. Aanvankelijk schonk
men weinig aandacht aan deze stelling, maar toen die in 1700 door
de eveneens Britse Richard Kidder werd overgenomen, trok de lite-
raire kritiek van het bijbelboek Zacharia meer belangstelling. Kid-
der breidde Mede’s theorie uit door ook Zc12–14 voor de val van
Jeruzalem te dateren. Hiermee was de zgn. ’pre-exilische theorie’
geboren. Vooral in Groot-Brittannë kreeg deze theorie veel aan-
hang, hoewel in de loop van de tijd veel met de datering, van de
dood van koning Josia en de val van Jeruzalem tot nog vóór de
ondergang van Samaria, geschoven is.

Aan het eind van de achttiende eeuw kwam de ’post-zachariaanse
theorie’ op. In 1792 verkondigde de Duitser H. Corrodi de mening
dat Zc9–14 lang ná de tijd van Zacharia geschreven moeten zijn. Hij
baseerde dit op zijn uitleg van Zc9:1–10:12, in zijn ogen een beschrij-
ving van de invasie van Alexander de Grote, en van Zc13:7–14:21,
een ’lied’ op de dood van Judas Maccabaeus in 161 v.Chr.. Cor-
rodi concludeerde dat de betreffende hoofdstukken in de Macca-
beeën-tijd zijn geschreven, dus lang na de terugkeer uit ballingschap.
Voornamelijk door Stade’s bijdrage in 1881 won deze theorie snel
aan populariteit, ten koste van de pre-exilische theorie, die vandaag
nog slechts weinig aanhangers heeft.

Inmiddels zijn nóg fijnzinniger opdelingen voorgesteld. Sommigen
schrijven Zc9–11 aan een ’Deutero-Zacharia’ toe en Zc12–14 aan
een ’Trito-Zacharia’. Anderen gaan weer verder en delen Zc9–14
in bijdragen van meerdere auteurs op, die later, al dan niet door
toedoen van een redacteur, aan het eerste gedeelte van het boek
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Zacharia zijn toegevoegd.

Naast de genoemde pre-exilische en post-zachariaanse theorieën is
nog een derde hypothese geopperd, namelijk dat Zc9–14 oorspron-
kelijk met het bijbelboek Maleachi één boek vormden. Deze theorie
zullen we de ’godsspraak theorie’ noemen.

Al met al is/zijn de schrijver[s] van Zc9–14 in de loop van de tijd in
verschillende eeuwen gesitueerd. Men heeft gedacht aan Zacharia
ben Jeberechja (Js8:2; achtste eeuw v.Chr.), aan Jeremia (zevende
eeuw v.Chr.), aan de profeet Zacharia (zesde eeuw v.Chr.), iemand
in de tijd van Alexander de Grote (eind van de vierde eeuw v.Chr.)
of zelfs iemand in de Maccabeeën-tijd (tweede eeuw v.Chr.). Te-
genwoordig zoeken verreweg de meeste uitleggers de auteur in de
laat-Perzische of vroeg-Griekse tijd, dus ergens in de vierde of derde
eeuw voor Christus.

Hieronder zullen de door de critici aangevoerde argumenten voor de
drie bovengenoemde theorieën worden besproken. O.i. is geen van
die argumenten steekhoudend. Ze kunnen alle goed verklaard wor-
den door aan te nemen dat Zacharia het tweede gedeelte van zijn
profetie (Zc9–14) op latere leeftijd te boek gesteld heeft. Hiervoor
pleiten bovendien een groot aantal interne kenmerken, die aanne-
melijk maken dat Zc9–14 van dezelfde auteur is als Zc1–8.

3.9.2 De godsspraaktheorie

De godsspraak-theorie gaat ervan uit dat Zc9–14 oorspronkelijk één
boek met Ml1–4 vormde. Dit baseert men op de vormgelijkheid
tussen beide gedeelten. Zo beginnen zowel Zc9–11 (9:1) als Zc12–14
(12:1) en Ml (1:1) met de (technische) term ’godsspraak’ (maśśā’ ).
De redacteur van het boek van de twaalf kleine profeten zou later
twee van deze drie delen bij Zacharia gevoegd hebben en het derde
deel tot een apart bijbelboek, Maleachi, hebben gemaakt, om op
een aantal van 12 kleine profeten te kunnen komen.

Toch heeft deze theorie enkele belangrijke bezwaren. Allereerst
komt de term ’godsspraak’ ook op andere plaatsen in het OT voor
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(bijv. Js13:1; 14:28; 15:1; 17:1; 19:1; 21:1,11,13; 22:1; 23:1; 30:6;
Ez12:10; Na1:1; Hk1:1), waar het steeds op dezelfde manier ge-
bruikt wordt als in Zc9–14. Ten tweede is het moeilijk in te zien
waarom alleen de derde godsspraak tot het boek Maleachi gemaakt
is en de andere twee bij Zacharia zijn terechtgekomen. En ten derde
verschilt het karakter van Zc9–14 dermate veel van dat van Ml, dat
het uiterst onwaarschijnlijk is dat beide gedeelten ooit één geheel
hebben gevormd.

3.9.3 De pre-exilische theorie

Volgens de pre-exilische theorie is Zc9–14 vóór de Babylonische bal-
lingschap geschreven, die met de val van Jeruzalem begon (587
v.Chr.). Volgens sommigen leefde de schrijver zelfs nog vóór de
val van Samaria (721 v.Chr.). Men veronderstelt dat Zacharia ben
Jeberechja (Js8:2) of de Zacharia die koning Uzzia in de vreze Gods
onderrichtte (2Kr26:5), de schrijver was. Deze naamgelijkheid zou
dan verklaren waarom de profetieën later bij Zc1–8 zijn gevoegd.
Sommigen hebben echter Jeremia of nog anderen als auteur voor-
gesteld.

Hieronder volgt een bespreking van de argumenten die men voor de
pre-exilische theorie heeft aangevoerd.

Eerste argument: Zc11:12v wordt in Mt27:9v geciteerd alsof het
door Jeremia geschreven is. Zc11 is dus door Jeremia of een tijdge-
noot geschreven.

Bespreking: Het citaat in Mt27 stamt niet alleen uit Zacharia, maar
gedeeltelijk ook uit Jeremia. Mattheüs neemt de profetie van de 30
zilverlingen en de uitdrukking ’de prijs waarop ik geschat ben’ uit
Zc11 over, maar het noemen van de koop van een akker verwijst
naar Jr32:6–9 (vgl. Jr18:2; 19:1,11). De slotzin van Mt27:10 (“zo-
als de Heer mij had opgedragen”) komt uit Ex9:12LXX (ondanks
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de afwijkende context). Zc11:13 spreekt wél over een ’pottenbak-
ker’, maar ńıet over een ’veld’, wat juist het kardinale punt in Mt27
vormt. Mattheüs combineert dus de profetieën van Zc11 en Jr32,
maar noemt, in overeenstemming met de toenmalige gewoonte, al-
leen de naam van de bekendste profeet. Iets dergelijks gebeurt in
Mk1:2v, waar in een citaat uit ’Jesaja’ zowel Js40:3 als Ml3:1 wor-
den aangehaald.

Tweede argument: In Zc9:1v,5 worden Hadrach, Damaskus, Ha-
math en de steden van de Filistijnen als de woonplaatsen van on-
afhankelijke volken genoemd. Zc9 moet dus nog vóór de verovering
van deze steden door Tiglath-Pileser in 732 v.Chr. worden geda-
teerd.

Bespreking: Uit Zc9 volgt niet dat de genoemde steden nog zelfstan-
dig waren. Ze worden vermeld omdat de inwoners van die plaatsen
in het verleden Israëls vijanden waren. Maar waarom zouden deze
staten ook ten tijde van Xerxes geen onafhankelijke toekomst kun-
nen hebben? De profetie past juist wél in de Perzische periode,
want het gaat om het gebied dat Israël toebehoorde, maar dat de
Perzische legers op hun tochten naar het Zuiden doorkruisten. Zc9
verzekert echter dat God naar zijn volk omziet en de volken die
zich het land toeëigenen dat Israël rechtmatig toekomt, zal straffen
(Deane, p.x).

Derde argument: Zc11:14 profeteert over de verbreking van de broe-
derschap tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, ter-
wijl 9:10,13 en 10:6 over de terugkeer van de tien stammen spreken.
Blijkbaar bestond het tienstammenrijk nog. Conclusie: Zc11 moet
vóór de val van Samaria (721 v.Chr.) gedateerd worden.

Bespreking: Dat de tien stammen door Assyrië in ballingschap zijn
weggevoerd en daaruit (tot nu toe) niet zijn teruggekeerd, betekent
niet dat deze profetie niet meer vervuld kan worden. Zacharia ver-
bindt de vermelding van Efräım steeds met de directe interventie
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van Jahweh en het rijk van de Messias (zie 9:10,14 en 10:5). De
vervulling van deze profetieën is dus nog toekomstig (vgl. Hk2:3).
Hoewel een groot deel van de tien stammen tot nu toe niet uit
ballingschap is teruggekeerd, zijn ze niet ’verloren’. Op Gods tijd
zullen ze terugkeren (Js11:11v; Op7:4–8). Zc11:14 heeft trouwens
geen betrekking op de situatie vóór de ballingschap, maar verwijst
naar de tijd van de evangeliën (vgl. vs12v met Mt27:9v).

Vierde argument: Zc10:10v noemt Assur als een onafhankelijke
staat, wat op een datering vóór 612 v.Chr. wijst, toen Ninevé door
de Babyloniërs werd ingenomen. Eenzelfde argument kan aan de
vermelding van Egypte worden ontleend.

Bespreking: De naam Assur is hier geen benaming van een konink-
rijk, maar slechts een geografische aanduiding. Nog lang na de on-
dergang van het Assyrische Rijk stond dit gebied als ’Assur’ bekend
en werden de heersers ervan, of ze nu Perzen, Grieken of Seleuciden
waren, ’koningen van Assur’ genoemd (zie Ea6:22; Judith 1:5; 2:1).
Ditzelfde geldt voor Egypte. Assur was de grote macht ten Noorden
van Israël en Egypte die in het Zuiden (vgl. Js19:23–25; Dn11:40;
Zc6:6). Zc10:3–12 handelt bovendien over de toekomst. Het is heel
goed mogelijk dat het Midden-Oosten in de eindtijd weer een volk
kent met een machtsgebied dat op dat van Assur lijkt.

Vijfde argument: Zc10:2 en 13:2–4 is in een tijd geschreven dat in
Israël nog terafim, waarzeggers en valse profeten waren. Dit wijst
dus op een tijd vóór de ballingschap, want daarna kende Israël geen
afgodendienst meer.

Bespreking: Inderdaad werd in het post-exilische Israël niet langer
de erge afgodendienst van de koningentijd bedreven. Maar het is
onwaarschijnlijk dat er in de geschiedenis van het Joodse volk ooit
een periode is geweest dat er helemaal geen afgodendienst meer was
(vgl. Ea9:1v,11v; Ne6:10–14; 13:23–27; Ml2:11; zie ook Ex34:15v;
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Dt7:3v; 1Kn11:1–8). Vandaar dat Zc10:2 hiervoor waarschuwt en
13:2–4 vooruitblikt naar de tijd dat Israël geheel rein is.

De argumenten die men voor een pre-exilische datering van Zc9–14
heeft aangedragen, zijn niet steekhoudend. Daartegenover zijn er
interne kenmerken die juist op een compositie-datum ná de balling-
schap wijzen.

Als eerste pleiten de grote hoeveelheid verwijzingen naar de ge-
schriften van andere profeten hiervoor, waarvan bovendien enke-
len vlak voor of tijdens de ballingschap geprofeteerd hebben. Zie
naast de al genoemde teksten: Zc9:5 dat naar Zf2:4 verwijst; Zc9:11
(’put’) naar Jr38:6; Zc9:12 (’dubbel’) naar Js61:7; Zc9:13 (’Grieken-
land’) naar Dn8:5vv,21vv; Zc11:3 (’de pronk van de Jordaan’) naar
Jr12:5 en 49:19; Zc11:4 naar Ez34:2; Zc13:8v naar Ez5:12; Zc13:9b
naar Hs2:22; Zc14:8 naar Ez47:1–12; Zc14:16–19 naar Js60:12–14
en 66:23, en tenslotte verwijst Zc14:20v naar Ez43:12 en 44:9; Ten
tweede lijken Zc9:8,11v en 10:6,10 de ballingschap te vooronderstel-
len. Ten derde verwijst Zc12:11 naar de rouwklacht bij de dood van
koning Josia (2Kr35:24v), wat dus een terminus post quem vormt.
Ten vierde spreken Zc9–14 nergens over de koning van Juda, wat
toch moeilijk met een datering vóór de ballingschap te rijmen is.
Daarentegen spreekt het boek Zacharia wél over het ’huis van Da-
vid’ (Zc12:7,8,10,12; 13:1), wat echter nergens als regerend wordt
gezien. Tot slot doet de belangrijke rol van de priesters (12:12v) en
de vermelding van het vieren van het loofhuttenfeest (14:16) eerder
aan de tijd van Ezra en Nehemia denken dan aan een moment vóór
de ballingschap (Ea3:4; Nh8:17).

3.9.4 De post-zachariaanse theorie

Volgens de post-zachariaanse theorie (of ’post-alexandrische the-
orie’) leefde[n] de schrijver[s] van Zc9–14 lang na de profeet Za-
charia. Men denkt vooral aan de tijd tussen de opkomst van de
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Griekse wereldheerschappij (eind vierde eeuw v.Chr.) en de Macca-
beeën (tweede eeuw v.Chr.).

Hieronder volgt een bespreking van de diverse argumenten die men
ten gunste van de post-zachariaanse theorie heeft aangevoerd.

Eerste argument: In Zc9:13 wordt Griekenland genoemd, wat op
een tijd wijst dat de Grieken in het Midden-Oosten al op het toneel
waren verschenen. Dit gebeurde pas met de veroveringstochten van
Alexander de Grote rond 330 v.Chr..

Bespreking: Veel uitleggers betrekken Zc9:1–8 op de veroverings-
tocht van Alexander de Grote in 332 v.Chr. en 9:11–17 op de daar-
opvolgende nederlaag van de Seleuciden tegen de Maccabëısche pa-
triotten. O.i. heeft dit laatste gedeelte op de eindtijd betrekking.
Zowel 9:9v als 9:14,17 spreken over over de interventie van Jahweh
en het aanbreken van het Vrederijk. Maar zelfs al zou dit gedeelte
een voorvervulling in de Maccabeeëntijd hebben, dan zegt dat nog
niets over de datum van de profetie zelf. Tenzij men een anti-supra-
naturalistisch standpunt heeft, op grond waarvan men de mogelijk-
heid van voorzeggende profetie uitsluit, is er geen reden waarom
Zacharia deze woorden niet rond 470 v.Chr. kan hebben geschreven
(Archer, 1974, p436). In die tijd bloeide de Griekse macht al op en
verloren de Perzen van de Grieken in de veldslagen van Marathon
(490 v.Chr.) en van Salamis, Platéa en Mycale (480–479 v.Chr.).
Als de profeet Zacharia Zc9–14 inderdaad op hoge leeftijd heeft ge-
schreven, kan hij deze Griekse overwinningen nog best hebben mee-
gemaakt, zodat de gedachte van een Griekse grootmacht niet eens
zover buiten zijn gezichtsveld hoefde te liggen. Bovendien werd
Griekenland (Jāwān) ook al in enkele oudere profetieën genoemd
(Ez27:13,19; Js66:19).

Tweede argument: Zc9:1v beschrijft de veroveringstocht van Alexan-
der de Grote, terwijl 11:14 een tijd aangeeft waarin Juda en Israël
herenigd zijn. Deze hoofdstukken passen dus in de Maccabeeëntijd.

64



Het bijbelboek Zacharia

Bespreking: Beide argumenten hebben alleen kracht als men ervan
uitgaat dat profeten onmogelijk toekomstige gebeurtenissen kunnen
voorzeggen. Bovendien verwijzen Zc9 en Zc11 respectievelijk naar
de eindtijd en de tijd van de evangeliën.

Derde argument: De historische identificatie van de ’goede herder’
uit Zc11:4vv met de hogepriesters Onias III of Onias IV vraagt een
datering in de Maccabeeëntijd, en wel rond 150 v.Chr.. Ditzelfde
geldt voor de vereenzelviging van de ’dwaze herder’ uit Zc11:15vv
met Menelaüs, Alcimus of Jakim, en de identificatie van de ’drie
herders’ uit Zc11:8 met respectievelijk Lysimachus, Jason en Men-
elaüs, of Simon II, Menelaüs en Lysimachus. De vermoorde man uit
Zc12:10–14 is mogelijkerwijs Onias III (vermoord in 170 v.Chr.) of
Simon de Maccabeeër (vermoord in 134 v.Chr.). Zc11:4–17 handelt
dus over het Maccabëısche verzet.

Bespreking: In de loop van de tijd zijn meer dan dertig verschillende
personen met de betreffende herders in Zc11 vereenzelvigd. Omdat
Zc11 in de vorige eeuw een bewijs voor de pre-exilische theorie moest
vormen – de drie herders waren drie Israëlitische koningen die een
gewelddadige dood stierven, bijvoorbeeld de trits Zacharia, Sallum
en een onbekende derde (Menahem?; 2Kn15:8–16), of de drie Ju-
deese koningen Joahaz, Jojakim en Jojachin – is de bewijskracht
van een mogelijke identificatie beperkt. Opnieuw ligt trouwens aan
het argument de vooronderstelling ten grondslag dat profetieën pas
kunnen ontstaan nadat de betreffende gebeurtenissen zijn geschied
(vaticinium ex eventu).

Vierde argument: De stijl van Zc9–14 wijkt sterk af van die van
Zc1–8, wat dus op een andere auteur wijst. Dit blijkt uit: 1. Zc1–8
gebruikt veelvuldig inleidende formules, maar in Zc9–14 ontbre-
ken die praktisch overal; 2. In Zc9–14 komt de uitdrukking ’in die
dag’ vaak voor, terwijl die in Zc1–8 op slechts vier plaatsen te vin-
den is; 3. Zc1–8 bevat een aantal tijdsaanduidingen en de schrijver
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noemt zichzelf, maar Zc9–14 is ongedateerd en anoniem; 4. Zc9–14
is poëtischer en bevat meer parallellismen dan Zc1–8.

Bespreking: Het snel conclusies trekken uit stijlverschillen is ris-
kant. Stijl is namelijk niet alleen van de schrijver afhankelijk, maar
ook van het onderwerp. Beide delen van Zacharia hebben weliswaar
hetzelfde thema, maar de wijze waarop die tot uitdrukking komt, is
verschillend. Zo bevatten Zc1–8 acht nachtgezichten gecombineerd
met directe vermaningen aan tijdgenoten, terwijl Zc9–14 een profe-
tie over de toekomst bevat. Verder houdt geen enkele schrijver zijn
stijl gedurende een periode van drie of vier decaden helemaal ge-
lijk. Als Zc9–14 inderdaad tussen 480 en 470 v.Chr. is geschreven,
verklaart dit de vermelde variaties en verschillen bevredigend.

Wat de genoemde tegenstellingen in stijl betreft:

1. Inderdaad bevat Zc1–8 veel inleidende formules (bijv.: ’en ik
sloeg mij ogen op en zag’ in 1:18; 2:1; 5:1; 6:1 en vgl. 3:1; ’kwam
het woord des Heren tot. . . ’ in 1:1,7; 4:8; 6:9; 7:1,4,8; 8:1,18; ’zo
zegt de Here der heerscharen’ in 1:3,4,14,17; 2:8; 3:7; 6:12; 7:9;
8:2,4,6,7,9,14,19,20,23) en in Zc9–14 slechts één maal (12:1). Een
eenvoudige verklaring is dat de profeet ten tijde van Zc1–8 nog een
jonge man was. Zijn gezag ontleende hij niet aan zijn leeftijd, maar
aan het herhaalde ‘Zo zegt de Here. . . ’. Dertig of veertig jaar
later was zijn gezag als profeet van Jahweh gevestigd en was die
herhaalde formule minder noodzakelijk. Verder was zijn boodschap
ook minder vermanend. Een soortgelijk stijlverschil is in het boek
Hosea te vinden. Hs1–5 bevat inleidende formules, maar die zijn in
Hs6–14 afwezig.

2. De uitdrukking ’te dien dage’ komt in Zc9–14 vaak voor (9:16;
11:11; 12:3,4,6,8,9,11; 13:1,2,4; 14:4,6,8,9,13,20,21) en maar vier
keer in Zc1–8 (2:11; 3:10; 8:6,23). De reden is dat Zc9–14 directe
profetieën bevat over de ’dag des Heren’, de toekomstige climax als
God zelf in het wereldgebeuren ingrijpt, terwijl Zc1–8 meer visionair
van aard is.

3. Zc1–8 is gedateerd (1:1,7; 7:1), maar Zc9–14 ongedateerd. Ook
dit wordt door de inhoud verklaard. Zc1–6 heeft een duidelijke
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historische achtergrond (de tempelherbouw in 520/519 v.Chr.) en
een direct doel (het volk stimuleren de tempel te voltooien), net
als Zc7–8 (Juda in 518 v.Chr. berispen voor hun vormendienst).
In Zc9–14 speelt de achtergrond minder mee, waardoor een date-
ring overbodig was. Ditzelfde geldt ook voor de anonimiteit van de
schrijver in Zc9–14. Het noemen van de auteur zou niets aan de
boodschap hebben toegevoegd.

4. De beschrijving van de nachtgezichten leende zich wellicht min-
der voor een poëtische/parallellistische weergave dan de profetieën
uit Zc9–14. Toch bevat ook het eerste deel poëzie (in ieder geval
2:6–13 en 8:1–8), terwijl grote delen van Zc9–14 gewoon uit proza
bestaan (11:4–16 en het merendeel van Zc12–14). In ieder geval
kent de traditie de profeet Zacharia wel dichterlijke gaven toe. Het
vaststellen van een dubbel auteurschap van Zacharia op grond van
stilistische kenmerken is al met al precair.

Vijfde argument: In tegenstelling tot Zc1–8 spreekt Zc9–14 ner-
gens over o.a. de ’satan’, de ’zeven ogen des Heren’ en de ’Engel
des Heren’. Verder is het onwaarschijnlijk dat één schrijver in
één boek twee zo uiteenlopende onderwerpen behandelt als sym-
bolische nachtgezichten aan de ene kant (Zc1–8) en apocalyptische
toekomstvoorzegging aan de andere kant (Zc9–14).

Bespreking: Omdat Zc9–14 over een ander onderwerp handelt, ligt
het gebruik van andere woorden voor de hand (zie voor de ’Engel des
Heren’ evenwel 12:8). De genoemde begrippen zijn overigens ook
in Zc7–8 afwezig. Zoals het boek Amos een eenheid vormt, terwijl
Am7–9 een vijftal visioenen bevat, maar die in Am1–6 ontbreken,
zo kan Zacharia óók een eenheid zijn, ondanks de diversiteit van de
beschreven onderwerpen.

Zesde argument: Er is een verschil in sfeer tussen Zc1–8 en Zc9–14.
Zc1–8 geeft hoop en bevat veel beloften, maar Zc9–14 toont slecht
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leiderschap en een dreigende vijandelijke aanval. Bovendien ont-
breekt in Zc9–14 elke verwijzing naar de recente tempelbouw.

Bespreking: Jeremia profeteerde gedurende zo’n veertig jaar, Jes-
aja meer dan vijftig jaar. Zacharia kan het tweede deel ook best
op hogere leeftijd geschreven hebben. Een datering tussen 480 en
470 v.Chr. voor Zc9–14 lijkt aan de roerige achtergrond die in het
boek doorklinkt, te voldoen en verklaart de genoemde verschillen
voldoende.

Zevende argument: De verwijzingen naar Egypte in Zc10:10v en
14:18v weerspiegelen de situatie van de derde eeuw v.Chr., toen
Palestina door de Ptolemeeën werd geregeerd.

Bespreking: Inderdaad lagen tussen de dood van Alexander de
Grote (323 v.Chr.) en de troonsbestijging van Ptolemeus Lagi als
heer van Palestina (301 v.Chr.) twee decaden van oorlog en onrust,
die de achtergrond van Zc9–14 zouden kunnen vormen. Maar het is
onvoldoende om een vermeend auteurschap in de derde eeuw v.Chr.
te kunnen bewijzen. De tijd rond 480 v.Chr. voldoet minstens even
goed. Zie voor de vermelding van Egypte het vierde argument van
de pre-exilische theorie.

Afgezien van het bovenstaande is het inmiddels onmogelijk gewor-
den om Zc9–14 nog in de Maccabeeëntijd te dateren. Ten eerste
blijken de taal en stijl sterk van het Hebreeuws van de tweede eeuw
v.Chr. af te wijken (Archer, 1974, p436v). Ten tweede bevatten
de Dode Zee-rollen afschriften van het boek Zacharia, zodat een
Maccabëısche datering als onmogelijk laat beschouwd kan worden.
Een datum in de Perzische periode ligt meer voor de hand (ZPEB,
5,1044). En ten derde pleit de vermelding van het ’Boek van de
Twaalf Profeten’ in het apocriefe boek Wijsheid van Jezus ben Si-
rach (49:10), dat rond 190 v.Chr. geschreven moet zijn, tegen een
late datering van Zc9–14. Het is nauwelijks denkbaar dat in een
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bijbelboek dat blijkbaar al als canoniek werd beschouwd, later nog
wijzigingen zijn aangebracht.

Er zijn er ook interne aanwijzingen dat Zc9–14 nog in de Perzi-
sche tijd geschreven is: Het huis van David bekleedt onder de Ju-
deeërs nog een vooraanstaande plaats (12:8,10,12; 13:1), terwijl men
zelfs de nakomelingen van Davids zoon Nathan nog kende (2Sm5:14;
Zc12:12). Volgens 13:2–4 bestonden de profetengilden nog, wat in
de derde of tweede eeuw v.Chr. onwaarschijnlijk is. En uit 14:10
blijkt dat één van Jeruzalems vroegere poorten nog bekend was.
Dat is alleen in de tijd vlak na de ballingschap goed mogelijk, zodat
een datering van Zc9–14 niet te lang na de ballingschap de voorkeur
heeft (Edelkoort, 1945, p37).

3.9.5 Argumenten voor de eenheid van het boek Za-

charia

Een aantal literaire kenmerken wijzen erop dat Zc9–14 van dezelfde
auteur stammen als Zc1–8. We delen deze in lingüıstische, stilisti-
sche en inhoudelijke kenmerken in.

Lingüıstische kenmerken

• De qal-vorm van jāšabh (’zitten’, ’wonen’) met een passieve be-
tekenis komt in beide delen twee maal voor, zodat het de speciale
betekenis ’bewoond zijn’ heeft (Zc2:4; 7:7; 12:6; 14:10). Deze con-
structie is in het OT zeer zeldzaam.

• De uitdrukking mē‘ôbhēr ûmǐsšābh (’heen en weer trekken’) komt
behalve in 7:14; 9:8 nergens in het OT voor. De uitdrukking ‘ōbhēr
wāšābh (’al wie komt of gaat’; Ez35:7) komt er het dichtste bij.

• De hif‘il-vorm van ‘ābhar met de betekenis ’wegdoen’, ’wegnemen’
is vrij zeldzaam in het OT, maar wordt in zowel 3:4 als 13:2 in deze
zin gebruikt.

• De naam jhwh s.
ebhā’ôth (Here der heerscharen) wordt in heel Zc

gebruikt, terwijl die in sommige bijbelboeken (bijv. Ez) helemaal
niet voorkomt.
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• De uitdrukking ne’um jhwh (’luidt het woord van deHere’) wordt
zowel in Zc1–8 als in Zc9–14 vaak gebruikt.

Stilistische kenmerken

• In beide delen van Zc komt een vijfvoudig parallellisme voor, dat
verder bijna nergens in het OT aanwezig is (6:13; 9:5; 9:7).

• In Zc komen veel metonymia voor. Zie bijv. 5:4 (’het huis . . .
zijn huis . . . zijn houtwerk . . . zijn stenen’); 8:20–23 (vs23 is een
bijzonder geval van vs20–22); 10:4v (’hoeksteen . . . tentpin . . .
strijdboog . . . machthebbers . . . helden’); 12:11–14 (de algemene
rouwklacht in vs11 wordt in vs12–14 gespecificeerd) en 13:2v (vs3
geeft een voorbeeld van de reiniging in vs2).

• Er wordt vaak naar het volk van God verwezen als ’Juda’, ’Israël’
of ’Jozef’ (zie bijv. 1:12,19; 2:12; 8:13,15; 9:13; 10:6; 11:14).

• Het getal ’2’ is zeer geliefd (zie 4:3; 5:9; 6:1; 11:7; 13:8).

• Veel gedeelten staan in de aantonende wijs (zie 2:6v,10; 3:2,8; 4:7;
9:9,13; 11:1v; 13:7).

• Zc vertoont op veel plaatsen de eigenaardigheid dat bij een be-
paalde gedachte soms lang wordt stilgestaan. Zie bijv. 2:10v (’in uw
midden wonen . . . in uw midden wonen’); 6:10–13 (’neem . . . neem
. . . kroon . . . tempel . . . tempel . . . troon . . . troon’); 8:4,5 (’plei-
nen . . . pleinen’); 8:23 (’vastgrijpen, ja vastgrijpen’); 11:7 (’geweid
. . . geweid’); 11:17 (’zijn arm . . . zijn rechteroog . . . zijn arm . . .
zijn rechteroog’); 14:5 (tweemaal ’gij zult de vlucht nemen’) en 14:9
(’enige . . . enige’).

• In veel gedeelten is een chiastische structuur aanwezig. Zie bijv.
1:14–17 (’[14] Jeruzalem . . . Sion . . . [17] Sion . . . Jeruzalem’);
8:9–13 (begint en eindigt met: ’laten uw handen sterk zijn’); 10:10v
(’[10] Egypte . . . Assur . . . [11] Assur . . . Egypte’) en ook 14:1–15
is chiastisch opgebouwd (vgl. vs1 met vs14v; vs2 met vs12v; vs3 met
vs11; vs4 met vs10; vs5 met vs8v, en vs6 met vs7). Zie Baldwin,
p74vv,85v voor een chiastische structuur het hele boek.
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Inhoudelijke kenmerken

• De ’ogen’ des Heren’ drukken in Zc Gods voorzienigheid uit (zie
4:10; 8:6; 9:8; vgl. ook 3:9; 9:1 en 12:4). Gods zorg voor zijn volk
wordt bovendien verbonden met het werk van Gods Geest (4:6;
12:10).

• In Zc ligt een grote nadruk op de noodzaak van bekering en rei-
niging (1:4; 3:3v,9; 5:1–11; 7:5–10; 9:7; 12:10; 13:1,9).

• Zc verwijst nergens naar een koning van Israël, maar benadrukt
dat de Messias de rechtmatige Heerser is (zie bijv. 6:12v en 9:9).

• Zowel 2:10 als 9:9 roepen Sion op tot vreugde bij de komst van
de Koning.

• De terugkeer van de Israëlieten (2:6v,10; 8:7v; 9:12; 10:6–12) en
Israëls nieuwe relatie met de Here (8:8; 13:9) staan in beide delen
centraal.

• Beide delen verwijzen naar de nieuwe voorschriften en feesttijden
in het Vrederijk (8:19; 14:16,20v).

• In beide delen wordt Jeruzalem als de hoofdstad van het Vrederijk
gezien (1:16v; 2:11v; 12:6; 14:10v). Jeruzalem zal door Goddelijke
bescherming zónder muren toch veilig zijn (2:5; 9:8; 14:11), terwijl
de vloek die in 5:3 over Jeruzalem uitgaat, als het ware in 14:11
weer wordt ingetrokken.

• Heel Zc wijst op de toekomstige onderwerping van Israëls vijanden
(1:21; 2:8v; 12:3–9; 14:2v,12–19) en hun bekering (2:11; 8:20–23; 9:7;
14:16–19).

• Zacharia spreekt graag over ’paarden’ (1:8; 6:1vv; 9:10; 10:3,5;
12:4; 14:15,20), die voor grote geschiedkundige beroeringen symbool
staan (Lange, p.xvi).

3.9.6 Conclusie

De bovengenoemde nauwe literaire affiniteit tussen beide delen geeft
minstens aan dat de auteur van Zc9–14 ’er zorgvuldig op toezag
zijn stijl en uitdrukkingen volgens die van het eerste gedeelte te
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modelleren’ (Harrison, 1969, p954). Maar het ligt o.i. nog veel meer
voor de hand om slechts één auteur voor het hele boek aan te nemen.

Ook de schrijver van het tweede deel is dan niemand anders dan
Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. De vermeende
stijlverschillen en veronderstelde discrepanties tussen beide delen
kunnen afdoende verklaard worden door aan te nemen dat de pro-
feet Zc1–8 op jonge leeftijd schreef en Zc9–14 toen hij wat ouder
was (480 v.Chr. is een redelijke schatting). Beide delen zijn al snel
tot één boek gevoegd, wat o.a. uit de Dode Zee-rollen blijkt: In
Qumran is een klein fragment van het eind van Zc8 en het begin
van Zc9 aangetroffen, dat in het geheel geen hiaat of extra ruimte
tussen beide hoofdstukken toont.

De grote verscheidenheid in de voorgestelde dateringen van Zc9–14,
variërend van de achtste tot de tweede eeuw v.Chr., pleit overigens
niet voor de door bijbelcritici gebruikte methodologie. De bewijslast
rust uiteindelijk niet bij hen die de traditie volgen, maar bij hen
die haar tegenspreken. Zolang geen dwingende argumenten tégen
Zacharia’s auteurschap naar voren worden gebracht – en tot nu toe
is dat nog niet gebeurd –, blijft de meest aannemelijke suggestie
dat ook Zc9–14 van de hand zijn van de Zacharia die vlak na de
ballingschap als profeet optrad.
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Hoofdstuk 4

Voorwoord en oproep tot

bekering

1:1: Voorwoord

1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius,
kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de
zoon van Berechja, de zoon van Iddo:

“Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had in de profeten. . . ”, zo luidt de eerste zin van de brief
aan de Hebreeën. In het Oude Testament sprak God tot zijn volk
’vele malen en op vele wijzen’. Mozes, Samuël, Elia, Jesaja. Al-
len waren ze met een boodschap naar Israël gestuurd. Maar het
leek alsof met de ballingschap aan het spreken van God voorgoed
een einde was gekomen (vgl. Ez7:26; Am8:12; Mi3:6). Heel de ge-
schiedenis door had God tot Israël, Juda en Jeruzalem gesproken en
geroepen, maar zij wilden niet luisteren (Zc1:4). Uiteindelijk was
het oordeel van God gekomen. Vreemde legers hadden de ’stad van
de grote Koning’ (Ps48:3) ingenomen en haar inwoners in balling-
schap weggevoerd. God had zijn volk niets meer te zeggen. Hij
zweeg.
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In Palestina zwoegde een klein groepje Judeeërs. Ze waren na een
langdurige ballingschap uit Babel teruggekeerd om in Jeruzalem
de tempel te herbouwen en de eredienst aan Jahweh te hervatten.
Deze opdracht hadden ze van de Perzische vorst Cyrus gekregen
(Ea1:1–4). Maar van Gods zijde kwamen er geen bemoedigingen.
Er kwamen geen boodschappers van de Here. Slechts eenmaal
was er een profeet opgestaan om hen aan te sporen de tempelbouw
voort te zetten (Hg1:1–2:1). Na een stilstand van zo’n 15 jaar was
deze sinds één of twee maanden weer op gang gekomen. Maar wat
deed het er allemaal toe? Deed het hun God nog wel iets dat een
handjevol bouwers “in grote rampspoed en smaad verkeren”, dat
“de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten met vuur
zijn verbrand” (Nh1:3)? Zag de Here hen nog wel?

Ach, eigenlijk hadden die idealen uit het verre verleden allang hun
glans verloren. In de tijd van koning Salomo was het gemakkelijk
geweest om op Jahweh, hun God, te vertrouwen. Toen was er voor-
spoed. Toen was Israël een natie op de aarde waarmee elk volk
rekening diende te houden. Maar nu waren ze slaven, slaven van
een vreemde koning die troonde in het verre Susa troonde. Pales-
tina was bovendien kaalgeplunderd en de vijandschap groot. En
God? God zweeg. “Onze tekenen zien wij niet, geen profeet is er
meer, niemand onder ons die weet tot hoelang. Ja, hoelang nog zal
de tegenstander honen, o God; zal de vijand uw naam voor altijd
versmaden? Waarom houdt Gij uw hand, uw rechterhand, terug?”
(Ps74:9–11).

De ballingschap was een periode van profetische stilte geweest. Nu
was Haggäı weliswaar verschenen, maar zijn dienst zou maar enkele
maanden duren (Hg1:1; 2:1v,11,21). Niet vele jaren later zou de
stem van de profetie zelfs geheel uitdoven en overgaan in 400 jaar
van diepe stilte. Het was de vooravond van de tijd dat God zijn
aangezicht voor zijn volk zou verbergen, een gevolg van hun voort-
durende rebellie jegens hun God (vgl. Js59:1vv). Na Haggäı zou
nog eenmaal een profeet, Maleachi, met een laatste boodschap van
bekering opstaan: “Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied
voor Mij? en indien Ik een heer ben, waar is de vrees voor Mij? . . .
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Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der
heerscharen. . . ” (Ml1:6; 3:7). Haggäı en Maleachi brachten geen
grote heilsbeloften. Hun boodschap was een boodschap van beke-
ring, een boodschap van het oordeel van God over de ontrouw en
ongehoorzaamheid van zijn volk. Heel even nog straalde na de bal-
lingschap het licht van het profetische woord (2Pt1:19). Maar het
was meer een lamp die op de zondigheid van het vroegere volk van
God scheen dan op de geweldige zegeningen en voorrechten die het
kennen van de Here inhoudt. . .

Zweeg God dan verder?

Nee, ook in deze tijd schitterde toch nog iets van de grote genade
van God. De Here had het armzalige groepje Joden dat ergens
in de uithoeken van het machtige Perzische keizerrijk de stad pro-
beerde te herbouwen die de Here ooit voor zichzelf had uitgekozen,
niet vergeten. God sprak nog – ook in de tijd ná de ballingschap.
Haggäı was met een boodschap naar het volk gezonden, Maleachi
zou enkele tientallen jaren later op het toneel verschijnen, maar
óók de jonge Zacharia, de zoon van Berechja, de kleinzoon van het
bekende priesterhoofd Iddo, was een ’profeet Gods’, (Ea5:1v; 6:14;
Nh12:4,12,16). In het tweede jaar van de Perzische vorst Darius,
ruwweg november van het jaar 520 v.Chr., kwam Zacharia met zijn
eerste boodschap bij het volk (Zc1:2–6).

Net als Haggäı en Maleachi kwam Zacharia in eerste instantie met
een boodschap van bekering. Dat was en is nu eenmaal dé voor-
waarde waarop God alleen kan zegenen. Maar Zacharia zou later
ook een andere boodschap brengen, een boodschap van genade en
van liefde, van de trouw van God en de naijver die de Here nog
steeds voor zijn verbondsvolk had! Zijn boodschap zou weliswaar
in de geheimzinnige taal van mysterieuze nachtelijke gezichten ge-
huld zijn, één van de ’vele wijzen’ waarop God sprak, maar voor
de Judeeërs zou de essentie duidelijk zijn: Hoe ellendig de omstan-
digheden ook waren, hoe kaal en beroofd het land van Juda ook
was, hoe klein de zekerheid dat de muren van hun geliefde stad
Jeruzalem ooit weer opgericht zouden worden, de Here hield nog
steeds van Sion! Het was de stad die Hij vroeger verkoren had en
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nog steeds beminde (1:17; 2:12; 3:2)! Dát kon de Joden troosten en
zou hun kracht geven om herbouw van de tempel en Jeruzalem te
voltooien. De heidense volken rondom hen mochten razen en hen
als aartsvijanden naar het leven staan, de Here was nog steeds mét
hen. Zijn verkiezing van Jeruzalem was vast (Rm11:29) en Hijzelf
zou hen beschermen!

Deze boodschap werd niet door Haggäı of Maleachi overgebracht.
Maar de nog jonge Zacharia – waarschijnlijk was hij nog maar
25 jaar – had de roepstem van de Here verstaan en profeteerde
’in de naam van de God van Israël’ (Ea5:1v; Zc1:1). God zweeg
niet! Zijn hart brandde voor zijn volk (1:14). En Hij stuurde Za-
charia om hun dat duidelijk te maken.

De profetie van Zacharia heeft, net als de boodschap van de an-
dere profeten, naast een historische en profetische toepassing voor
Israël zelf, óók een praktische waarde voor Gods volk in deze tijd,
de gemeente. Zo zijn er veel parallellen tussen de tijd waarin Za-
charia optrad, vlak na Juda’s terugkeer uit de ballingschap, en onze
tijd, het einde van de twintigste eeuw. Zoals voor de Joden de glo-
rieuze bruidstijd allang tot het verleden behoorde (Jr2:2) en het
’land vloeiende van melk en honing’ (Dt11:9–12) inmiddels in een
droge woestenij veranderd was (Hg1:10v; 2:20), zo is ook vandaag
nog slechts weinig over van dat wat zo geweldig in Handelingen 2
begon: een volk op de aarde dat God toebehoorde en dat vanuit de
gemeenschap met de Heer Jezus leefde (Hd2:42–47; 4:32–37). Het
’altaar’, symbool voor de verering van God, is bijna geheel verdwe-
nen en verdronken in liturgische formaliteiten; De ’stad’, symbool
voor het getuigenis naar de wereld toe, ligt in puin.

De kerkgeschiedenis kan in zeker opzicht met de reis van Paulus naar
Rome vergeleken worden (zie Hd27). Vlak na de eerste pinksterdag
leek de kerk op haar reis naar de heerlijkheid de ’wind mee’ te heb-
ben. Stralend weer, een blauwe lucht (vs2,13). Het was duidelijk
dat God zegende. Maar hoe verder de reis vorderde, hoe donkerder
de wolken, hoe harder de wind en hoe hoger de golven. En ergens in
de kerkgeschiedenis leed de gemeente ’schipbreuk’ (vgl. 1Tm1:19).
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Net als de reisgenoten van Paulus is het nu zaak ’zwemmend en
zich aan het wrakhout vastklemmend’ het reisdoel, de hemel, als-
nog proberen te bereiken (vs43). Net als de Joden zijn de christenen
ontrouw aan hun God geworden. En zoals de enkele getrouwe Jo-
den die naar Palestina waren teruggekeerd om de puinhopen van
Jeruzalem te herbouwen, ontmoedigd werden door de hevige vij-
andschap van de zijde van hun buurvolken, zo gaat dat vandaag
ook: “Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen
vervolgd worden” (2Tm3:12). Het is niet gemakkelijk om in deze
tijd christen te zijn.

Toch is er een lichtpunt: God is nog steeds Dezelfde. Zijn plannen
van zegen voor zijn gemeente zijn niet veranderd. In deze donkere
tijd schijnt de lamp van het Woord van God, dat ons de weg wil
wijzen naar de hemel (2Pt1:19; 2Tm3:13–17). Met de boodschap
van Zacharia komt God ook tot ons: God houdt nog steeds van zijn
volk! Hoewel voor Israël de glorietijd allang voorbij was, maar God
toch Dezelfde bleef, zo is God in de nadagen van de christelijke
bedéling voor de gemeente óók nog steeds Dezelfde! Hij wil nog
steeds diegenen die op Hem vertrouwen, zegenen. Zij die tot Hem
de toevlucht hebben genomen (Hb6:18), wil Hij de weg naar zijn
hemel, naar zijn eigen heerlijkheid, wijzen. Want Gods hart brandt
nog steeds van liefde voor ons.

De boodschap die God vandaag tot zijn gemeente richt, is dezelfde
als de boodschap waarmee Hij door Zacharia naar zijn volk Israël
zond: “Ik ben voor Sion en voor Jeruzalem, in grote ijver ont-
brand. . . Ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. . . . Nóg zal de
Here Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen” (Zc1:14,16v). “Als
God vóór ons is, wie zou tegen ons zijn?” (Rm8:31).

1:2–6: Oproep tot bekering

2 De Here is op uw vaderen zeer toornig geweest, 3 maar
zeg tot hen: zo zegt de Here der heerscharen: bekeert u
tot Mij, luidt het woord van de Here der heerscharen,
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dan zal Ik tot u wederkeren, zegt de Here der heer-
scharen. 4 Weest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie
de vroegere profeten gepredikt hebben: zo zegt de Here

der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en
wandel; maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen
acht, luidt het woord des Heren. 5 Uw vaderen, waar
zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? 6 Mijn woor-
den evenwel en mijn inzettingen, die Ik mijn knechten,
de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet
achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden: Zo-
als de Here der heerscharen zich voorgenomen had te
doen naar onze handel en wandel, zo heeft Hij met ons
gedaan?

Daar stond de jonge profeet tegenover de Judeeërs. Wat zou zijn
boodschap zijn? Woorden van zegen? Of een aanzegging van oor-
deel? Zacharia was door de Here gezonden. Hij mocht zijn preek
dus niet zelf ontwerpen. God had hem van tevoren de inhoud mede-
gedeeld (vgl. Jh12:49; 14:10). ‘Zacharia verkondigt het woord zoals
hij het van de Here had ontvangen. Is het lieflijk, dan mag hij
troosten; is het streng, dan moet hij vermanen. Geldt het de toe-
komst, dan opent hij een wijd uitzicht; raakt het de geschiedenis,
dan werpt hij een terugblik op het verleden om daaruit lessen te
halen voor het heden.’ (Douma, p13).

“De Here is op uw vaderen zeer toornig geweest. . . ” (vs2). Deze
woorden moeten als een donderslag zijn overgekomen. Dát was dus
de boodschap die de Here voor de Judeeërs had. Nu begrepen
zij waarom zij het zo moeilijk hadden. De hele omgeving getuigde
van de toorn van God. Het land was nog woest, een gevolg van
de plunderingen van de Perzische legers, op doortocht naar Egypte;
Jeruzalem en de steden van Juda lagen nog in puin, en zelfs de
tempel was nog maar half afgemaakt. Elke dag staarden de rüınes
hen aan. God was toornig op hen geweest, een gevolg van de onge-
hoorzaamheid van hun vaderen. Die hadden zich niet om de Here

bekommerd, zodat Gods toorn een logisch gevolg was geweest. De
profeet Jeremia had door de Babylonische legers heengeprikt, toen
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deze kwamen om Jeruzalem te verwoesten: Daarachter zag hij Gods
hand (2Kr36:15–20; Js47:6):

Hoe hult de Here in zijn toorn de dochter Sions in wolkefloers!
Van de hemel heeft Hij ter aarde geworpen de luister van

Israël,
Hij is niet gedachtig geweest aan zijn voetbank ten dage van

zijn toorn.
In zijn brandende toorn heeft Hij afgehouwen alle hoornen

van Israël.
De Here heeft in Sion doen vergeten feestgetij en sabbat,

en in zijn grimmige toorn versmaad koning en priester.
Als voor een feestdag riept Gij samen wat mij van alle kanten

verschrikte;
op de dag van de toorn des Heren was er niemand die ont-

kwam of behouden bleef.
De Here heeft zijn grimmigheid uitgevierd, uitgegoten zijn

brandende toorn.
Ja, Hij heeft een vuur ontstoken in Sion, dat haar grondvesten

verteerde.

(Kl2:1,3,6,22; 4:11)

Hoe zag God de zwoegende Judeeërs? In zijn ogen waren zij de kin-
deren van zondaars. En dáár lag de reden van hun moeilijkheden.
Als hun vaderen trouw waren gebleven, was de geschiedenis onge-
twijfeld anders verlopen. Op de ongehoorzaamheid van hun vaderen
was de ballingschap gevolgd. Maar na de terugkeer uit Babel was
het volk nog stééds ongehoorzaam!

Dan komt de profeet Zacharia bij de kern van zijn boodschap: “Zo
zegt de Here der heerscharen: ‘Bekeert u tot Mij’, luidt het woord
van de Here der heerscharen, ‘dan zal Ik tot u wederkeren’, zegt
de Here der heerscharen” (vs3). Wat een geweldig vervolg! God
blijft niet toornen. “Hij doet barmhartigheid aan duizenden van
hen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden” (Ex20:6).
God wilde tot zijn volk terugkeren en weer bij hen wonen. Maar
dan moest eerst het één en ander beleden worden. De Israëlieten
droegen de schuld van hun vaderen nog met zich mee, terwijl ook
in hun eigen levens voor de Here eigenlijk maar erg weinig plaats
was. De tempelbouw was weliswaar hervat, maar hun eigen huizen
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waren hun nóg dierbaarder (Hg1:4). Uiterlijk leek alles in orde,
‘maar’, riep Zacharia hen toe, ‘hoe zit het van binnen? Is daar plaats
voor de Here?’ In feite lag dáár het probleem: De Judeeërs waren
ook zélf van hun Verbondsgod afgeweken. Daarom moesten zij zich
bekeren, vóórdat God hen zou kunnen zegenen. “Van de dagen uwer
vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet
onderhouden. Keert terug tot Mij, zegt de Here der heerscharen,
dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen” (Ml3:7).

Zonder bekering en verootmoediging kon er geen zegen zijn. Van-
daar dat Zacharia zijn toehoorders opriep naar de Here terug te
keren. Israël had Hem, ’de bron van levend water’ (Jr2:13), telkens
verlaten. Toch bleef God smeken: “Keer weder! Ik zal u niet don-
ker aanzien, want Ik ben genadig. Ik zal niet altoos blijven toornen.
Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Here, uw God, zijt
afgeweken. . . ” (Jr3:12v). “Komt met woorden van schuldbelijdenis,
bekeert u tot de Here, zegt tot Hem: Vergeef de ongerechtigheid
geheel en al, en wees genadig; wij bieden als offerstieren de belijdenis
van onzer lippen” (Hs14:3).

Terugkeer naar de Here, de God van het verbond, was steeds de
enige oplossing. Als Israël tot Hem zou terugkeren, zou God op-
nieuw een verbondsrelatie met zijn volk aangaan. Dan zou Hij weer
in hun midden komen wonen. Dan zou Hij weer gaan zegenen. Als
het volk echter niet luisterde, zou de tempel leeg blijven. Dan zou
de Here wegblijven en zijn toorn voortduren.

Bekering was een noodzakelijke voorwaarde voor het ontvangen van
zegen. Zodra de Judeeërs zich bekeerden, zou God gaan zegenen.
Hij is immers een God, “barmhartig en genadig, lankmoedig en
groot van goedertierenheid en trouw” (Ex34:6). “Als Gij, Here,
de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, wie zal bestaan? Maar
bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt” (Ps130:4). Zacharia’s
boodschap was dus de tijdloze boodschap van bekering, die God
alle eeuwen door aan de mens richt: “Zoekt de Here, terwijl Hij
zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze
verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere
zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze
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God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Js55:6v).

Israëls geschiedenis was een geschiedenis van ontrouw en ongehoor-
zaamheid (vs4). Zacharia waarschuwt daarom zijn tijdgenoten om
niet in de voetsporen van hun vaderen te treden. God had hen
de ene na de andere profeet gezonden, allen met dezelfde oproep:
‘bekeer u!’, maar Israëls antwoord was óók steeds hetzelfde: ‘nee!’.
“Zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht”, klaagt de Here.
Jeruzalem is de stad die zijn profeten doodt en stenigt hen die tot
hem waren gezonden. God probeerde telkens zijn ’kinderen’ tot
zich te brengen, maar het volk heeft ’niet gewild.’ (Lk13:34). God
sprak ’vele malen en op vele wijzen’ (Hb1:1), maar de Israëlieten
weigerden naar de stem van hun God te horen (vgl. Hb3:7vv). De
vaderen waren een ’weerbarstig en weerspannig geslacht’ (Ps78:7v;
vgl. ook Dt9:24; Ez2:5; 3:27), een ’dwaas en verstandeloos volk, dat
ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen’ (Jr5:20–25).

Het Noordelijke koninkrijk van Israël was onder andere door Amos
en Hosea gewaarschuwd, terwijl Joël, Micha, Jesaja, Zefanja, Je-
remia en Habakuk in het Zuiden, in Juda, waren opgetreden. De
boodschap was steeds ’bekering’, de dreiging steeds ’Gods toorn’.
Alleen Jeremia al had 40 jaar gepredikt, maar vrijwel zonder enig
resultaat. Afgezien van enkele korte perioden van opwekkingen, tij-
dens Hizkia en Josia, bleef het volk als geheel de weg van zonde
bewandelen, in de waan dat God hen nooit zou oordelen. Zij waren
toch het volk van God? En was Jeruzalem niet Gods eigen stad op
aarde met daarin de heilige tempel van Jahweh? In het begin leek
het of het verwaande volk gelijk had: God was zeer terughoudend
om zijn eigen stad en volk te oordelen. Maar toch rolden op een
gegeven moment de legers van Assur het land Palestina binnen, la-
ter gevolgd door die van Babel. Toen ontbrandde Gods toorn zich
in alle hevigheid (Zc1:2), waaraan Zacharia’s tijdgenoten nog heel
direkt dagelijks werden herinnerd: de rüınes van de vroegere muren
en de nog altijd aanwezige ravage in de geplunderde steden spraken
boekdelen. Gods woorden hadden de vaderen achterhaald (vs6).
Het ’jaar van het welbehagen des Heren’ was met de Assyrische
en Babylonische veroveringstochten overgegaan in de ’dag van de

81



De Nachtgezichten van de Profeet Zacharia

wraak van God’ (Js61:2).

Neem koning Jojakim als voorbeeld: Hij ’deed wat kwaad was in
de ogen des Heren’ (2Kn23:34–37; 2Kr36:4v). God zond tot hem
een profeet, Jeremia, met de oproep om zich te bekeren. “Mis-
schien zal het huis van Juda luisteren naar al de rampspoed die Ik
hun denk aan te doen, opdat zij zich bekeren, een ieder van zijn
boze weg, en Ik hun ongerechtigheid en zonde vergeve” (Jr36:3; vgl.
vs1v,7). Maar toen deze woorden de koning bereikten, scheurde hij
niet zijn klederen, maar scheurde hij de boekrol met de woorden
van God (vs22–24). Er was bij hem geen berouw, geen bekering,
geen luisterend oor naar de stem van Gods boodschapper. Als straf
kwamen vreemde legers, die Jeruzalem innamen en zijn inwoners
wegvoerden (vs29v; 2Kn24:1–3; 2Kr36:6). De vaderen zijn wegge-
vaagd door de toorn van God (Zc1:2,5) en de stem van de profetie
stierf uit (Zc1:5). Gods woorden achterhaalden koning Jojakim en
de inwoners van Jeruzalem (Zc1:6), want God ’bezocht hun onge-
rechtigheid’, omdat ’Hij tot hen had gesproken zonder dat zij gehoor
hadden gegeven’ (Jr36:31).

“Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig?”
(vs5). De vaderen waren gestorven, omdat zij Gods woorden niet
ter harte hadden genomen. Zelfs de profeten waren heengegaan,
gedood of weggevoerd in ballingschap. Toen de muren van Jeruza-
lem vielen, stond de wereld op zijn kop. Maar één ding bleef: Gods
woorden. Het oordeel dat God van tevoren had aangekondigd, was
ook gekomen. “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn
woorden zullen geenszins voorbijgaan” (Lk21:33), want God blijft
Dezelfde (Hb1:10–12). Wat God zegt, gebeurt. “Zoals de regen en
de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar
eerst de aarde doorvochtigt en haar vruchtbaar maakt en haar doet
uitspruiten en zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo
zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, óók zijn: Het zal niet
ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en
dat volbrengen waartoe Ik het zend” (Js55:10v). Zo hebben Gods
woorden de vaderen achterhaald: Het vonnis werd voltrokken; zij
ontvingen het loon voor hun daden (Zc1:6). De vaderen moesten
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erkennen dat God dóet wat Hij zich heeft voorgenomen.

“Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie voor zijn
eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. . . ” (Gl6:7v; vgl.
Ri1:7). De vaderen hadden op de akker van hun eigen vlees ge-
zaaid, ondanks de vele waarschuwingen van God. Daarom moest
het oordeel wel volgen: “Gods woorden hebben hen achterhaald”
(vs6). Achteraf erkenden zij wel dat God hen “naar hun handel
en wandel” oordeelde. Maar toen was het te laat. Ze hadden zich
niet op de boodschap van de profeten bekeerd, maar ze kwamen pas
tot inkeer nadat het oordeel gekomen was. Bij het zien van wat de
vijanden van Jeruzalem hadden overgelaten, hief Jeremia zijn klaag-
zangen aan. Maar niet de Babylonische legers, maar de Here zelf
voerde met Jeruzalem een ’rechtszaak’, waarbij Hij handelde ’zo-
als Hij zichzelf voorgenomen had’ (vs6). “De Here heeft volvoerd
wat Hij zich had voorgenomen, Hij heeft in vervulling doen gaan,
wat Hij gesproken heeft, wat Hij sinds de dagen van weleer heeft
bevolen; meedogenloos heeft Hij terneer geworpen, Hij heeft de vij-
and over u vrolijk gemaakt, de hoorn uwer tegenstanders verhoogd”
(Kl2:17).

Pas jaren later erkenden de Joodse leiders Gods recht om zijn volk
door de ballingschap te oordelen. God vergeldt immers ’naar ieders
handel en wandel’. “Gij hebt het recht aan uw zijde in alles wat
ons overkomen is, want Gij hebt trouw betoont, maar wij hebben
goddeloos gehandeld. . . ” (Nh9:33). “Want de Here, onze God, is
rechtvaardig in al de werken die Hij doet, maar wij hebben niet
geluisterd naar zijn stem” (Dn9:14).

Zacharia roept het daarom zijn luisteraars toe: “Bekeert u tot Mij,
zegt de Here der heerscharen, dan zal Ik tot u wederkeren, zegt de
Here der heerscharen” (vs3). Ook tot de bouwers aan de tempel
kwam de oproep tot bekering. De Here vroeg niet alleen om daden,
maar bovenal om een Hem toegewijd hart. Deze les uit het verleden
hield Zacharia de Judeeërs voor ogen. Waar het bij de vaderen aan
had ontbroken, ontbrak ook bij hen. En ook nu zou ongehoorzaam-
heid door oordeel gevolgd worden. De roep “des Heren tempel,
des Heren tempel, des Heren tempel is dit!” (Jr7:4) had vroeger
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niet geholpen, en zou ook nu niet helpen, hoe hard ze ook aan de
tempel bouwden. God eiste hun hart; God vroeg bekering. Dat
was de enige weg om door de Here gezegend te kunnen worden.
Zacharia stemde zo in met de eeuwenoude oproep om eigen wegen
te verlaten en tot Hem te gaan, die alleen kan zegenen, de Here

der heerscharen, de God van Israël.

“Hoort en leent het oor, verheft u niet, want de Here spreekt.
Bewijst de Here, uw God, eer, voordat Hij het donker doet worden,
voordat uw voeten zich stoten aan de bergen in de schemering,
en gij op licht hoopt, maar Hij dat tot diepe duisternis maakt, in
donkerheid verandert” (Jr13:15v).

Waarom lopen vandaag de kerken leeg? Waarom is vandaag zo
weinig resultaat op ons ’werk voor de Heer’ zichtbaar? Waarom is
ons godsdienstig leven zo inhoudsloos? Waarom spreekt de Bijbel
ons niet meer aan en lijkt het wel of de hemel van koper is en God
ons niet meer hoort?

Ligt het aan onze geestelijke lauwheid? Misschien zijn we druk bezig
de ’tempel’ te bouwen, maar hebben we niet door dat we daarvoor
alleen hout, hooi en stro gebruiken (1Ko3:12). Jawel, we houden
onze samenkomsten en kerkdiensten. Maar staat de Heer Jezus nog
wel in ons midden (Mt18:20)? Of heeft Hij ons verlaten en staat
Hij nu buiten (Op3:20) – zonder dat we er erg in hebben, omdat we
zo druk bezig zijn?

Zo ging het immers ook in de tijd van Zacharia. De Joden die waren
teruggekeerd, waren ’trouw’ geweest, omdat ze het bevel om terug te
keren hadden gehoorzaamd (Ea1:1–4). Ze hadden een altaar (Ea3),
waar dagelijks offers werden brachten, en aan de tempelherbouw
besteedden ze sinds kort weer veel tijd. Maar was de Here er wel
bij betrokken, of waren ze Hem vergeten? Het altaar was er wel,
maar God zag het niet; De tempel zou weldra gereed zijn, maar
God woonde er niet. “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun
hart is ver van Mij vandaan” (Mt15:8; vgl. Js29:13), had de Here

vroeger moeten zeggen. Maar was het in de tijd ná de ballingschap
niet precies hetzelfde, en in de tijd van de Heer Jezus, en in ónze
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tijd? De lippendienst gaat door, maar ons hart blijft leeg en koud,
want we zijn met onze eigen dingen bezig, en niet met die van God.

In Jesaja’s tijd moest de Here zijn volk zeggen:

Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen –
gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat,
het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het
niet: onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwem-
aansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij
zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. Wan-
neer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor
u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik
niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet
uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te
doen; leert goed te doen. . .

(Js1:13–16)
Gelden deze woorden ook niet voor onze tijd?

De enige remedie tegen lauwheid is bekering, het opnieuw naar God
gaan, schuldbelijden en vergeving vragen: “Bekeer u! Zie, Ik sta aan
de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal
Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met
Mij” (Op3:19v). De stem van de profeet Zacharia galmt vandaag
door onze kerken: “Bekeert u, dan zal Ik tot u wederkeren!” (Zc1:3).
God wil zegenen, maar wij moeten wel eerst onze lege handen naar
Hem uitstrekken. Wij kunnen geen twee heren dienen, God en
nog iemand anders (Lk16:13). In het Oude Testament oordeelde de
Here hen die andere goden dienden, met een geweldige toorn (vs2).
“Hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die
de Zoon van God met voeten heeft getreden. . . ?” (Hb10:29).

God wil onze onvoorwaardelijke toewijding, ‘heel ons hart, heel onze
ziel, heel ons verstand en heel onze kracht’ (Mk12:30), ja, heel ons
leven. De zegen komt pas na gehoorzaamheid (Jh14:21,23). Daar
heeft het in Israëls geschiedenis aan ontbroken, daar ontbrak het in
de kerkgeschiedenis aan, en daar ontbreekt het óns aan. Het gevolg
is steeds geestelijke lauwheid; de remedie alleen bekering. “Nadert
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tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, zondaars,
en zuivert de harten, wankelmoedigen. Weest ellendig, treurt en
weent; laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid
veranderd worden. Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verhogen”
(Jk4:8–10).

God woont niet bij trotse, hoogmoedige, zelfbewuste mensen, maar
bij de “verbrijzelde en nederige van geest” (Js57:15), de mens die
voor Hem op de knieën is gegaan, zijn zonden heeft beleden en
zich tot Hem heeft bekeerd. “Gelukkig de armen van geest, want
van hen is het koninkrijk der hemelen” (Mt5:3). Waar begint een
opwekking? Zacharia zegt: bij mij. Een ware opwekking begint
met bekering, als wij ons voor God neerbuigen en ons aan Hem
toewijden.

Als mensen zich zo tot de Here wenden, antwoordt God ook. Dan
is Hij “getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en
ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1Jh1:9), waardoor wij
“gemeenschap kunnen hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus
Christus, opdat onze blijdschap volkomen is” (1Jh1:3v). God keert
dan tot ons terug, in de Heer Jezus, in de Heilige Geest (Jh14:21,23;
Ef1:13v). ‘Laten wij terugkeren tot deHere, zodat Hij, volgens zijn
belofte, ook tot ons zal terugkeren – wij met onze zonden, Hij met
zijn genade en vergeving; wij met onze zwakheid en noden, Hij met
zijn uitnemende rijkdommen (Ef2:7) en oneindige volheid; wij met
onze ellende en pijn, Hij met zijn eeuwige vertroosting en goede
hoop, ja, met zijn vrede die alle verstand te boven gaat (Fp4:7).’
(Baron, p15).

Noten

1:1–6 Zc1:1–6 vormt een inleiding,
zowel op de visioenen (1:7–6:15) als
op het hele boek. Na een op-

schrift (vs1) wijst de profeet op
Gods toorn op de vroegere genera-
tie Israëlieten (vs2), waarna een op-
roep aan de huidige generatie Jo-
den volgt om zich te bekeren (vs3v).
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Mensen zijn sterfelijk zijn, maar
Gods woord is eeuwig en zal vol-
brengen wat het aankondigt (vs5v).
Israël meende steeds dat zij, omdat
ze Gods uitverkoren volk vormden,
automatisch gezegend werden (zie
bijv. Jr6:14; 7:4,8–12; Mi3:11). Za-
charia bestrijdt deze mening: Gods
zegen is wel degelijk van de geeste-
lijke toestand afhankelijk (vs3).

1:1 In de achtste maand, in het
tweede jaar van Darius: Darius
Hystaspes (522–486 v.Chr.) was
de koning van het Medo-Perzische
Rijk, in Zacharia’s tijd het machtig-
ste rijk op aarde. Normaal worden
de profetische bijbelboeken naar de
jaren van een Israëlitisch of Judees
koning gedateerd (zo bijv. Js; Jr;
Ez; Hs; Am; Mi; Zf). De date-
ring naar de regeringsjaren van een
heidens vorst komt driemaal in Za-
charia voor (1:1,7; 7:1) en verder
in de meeste andere ballingschaps-
boeken (Ea [1:1; 4:24; 6:15; 7:7,8];
Ne [2:1; 13:6]; Es [1:1,3; 3:7]; Jr
[52:12,28,29,30]; Dn [1:21; 2:1; 7:1;
8:1; 9:1; 10:1]; Hg [1:1; 2:1,11]), en
wijst erop dat het de ’tijden van de
volken’ zijn (Lk21:24; vgl. ook 2:1v;
3:1). Deze ’tijden van de volken’
waren in het jaar 605 v.Chr., het
jaar van de eerste deportatie van
de Judeeërs naar Babel (2Kn24:1;
Dn1:1), begonnen en duren totdat
Jeruzalem door God zelf zal wor-
den bevrijd (Zc14). In de tijd na
de ballingschap had Israël geen ei-
gen koning (Hs3:4), maar was het

aan de Perzische vorst Darius on-
derworpen.

De achtste maand in het ge-
noemde jaar begon op 27 okto-
ber 520 v.Chr.. Deze maand, die
voor de ballingschap ’Bul’ werd ge-
noemd (1Kn6:38) en daarna ’Mar-
chesvan’ (Josephus, J.Oudh., I,3,3),
was in de regel een tijd van regen.
Hailey suggereert dat de tempel-
bouw hierdoor opnieuw vertraagd
dreigde te worden (p323), maar dit
is onwaarschijnlijk omdat de opwek-
king onder Haggäı slechts één of
twee maanden eerder plaatsvond.
De precieze dag van de maand
wordt niet genoemd, zodat Zacha-
ria in ongeveer november 520 v.Chr.
met zijn eerste boodschap naar het
volk kwam. Dit is de tijd tussen
het tweede en derde optreden van
Haggäı, die die in dezelfde tijd (520
v.Chr.) en in Jeruzalem profeteerde
(vgl. Ea5:1; Hg2:2,11). Zacharia’s
oproep tot bekering valt dus tus-
sen Haggäı’s boodschap van bemoe-
diging (Hg2:2–10) en die van waar-
schuwing (2:11–24). De vraag die
oprijst, is dan: Waarom predikte
Zacharia bekering (1:3), terwijl het
volk zich al twee maanden eerder
op de prediking van Haggäı had be-
keerd? (Hg1:1–2:1, vooral 1:12v).
Blijkbaar ging die eerste ’bekering’
niet diep genoeg. Het volk hervatte
de tempelbouw, maar hun hart was
niet bekeerd (Hg2:15; Zc7:2–6; vgl.
1Sm16:7). Vandaar dus Zacharia’s
hernieuwde oproep (zie verder bij
vs3).
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Dit is de enige van de acht data
in Hg en Zc (Hg1:1; 2:1,2,11,21;
Zc1:1,7; 7:1) waarbij de dag van de
maand niet genoemd wordt. Syr.
leest hier (als enige oude verta-
ling) wel een dag, namelijk ’de
eerste’. Men heeft wel geopperd
(chōdheš) (’maand’) door ’nieuwe
maan’ te vertalen, zodat Zacharia
inderdaad de ’eerste dag van de
achtste maand’ zou hebben bedoeld.
Maar de aanwezigheid van het tel-
woord ’acht dat met chōdheš ver-
bonden is, maakt dit erg onwaar-
schijnlijk. Bovendien wordt nor-
maal als de eerste dag van een
maand bedoeld is, het telwoord
’echādh (’één’) expliciet toegevoegd
(zie Gn8:5,13; Ex40:2,17; Nm1:1;
29:1; 33:38, enz.). Blijkbaar vond
Zacharia deze tijdsaanduiding vol-
doende nauwkeurig. In de overige
profetische boeken zijn exacte data
overigens schaars. In Js, Jr, Hs,
Am en Mi zijn ze afwezig, terwijl Ez
ze maar op 11 plaatsen geeft (1:1v;
8:1; 20:1; 24:1; 29:17; 30:20; 31:1;
32:1,17; 33:21; 40:1; in 32:17 is de
maand weggelaten).

kwam het woord des Heren tot: De
Hebr. zinsnede (hājāh debhar jhwh)
is een technische uitdrukking voor
het profetische woord van openba-
ring en komt in de regel in de la-
tere profetische literatuur voor (zie
TDOT, 3,111v). In Zc staat het in
1:1,7; 4:8; 6:9; 7:1,4,8 en 8:1,18. De
zin komt in de opschriften van Hs,
Jl, Jo (1:1 en 3:1), Mi, Zf, Hg en Ml
voor, en verder 30 maal in Jr (vgl.

ook Dn9:2) en 50 maal in Ez.

de profeet: hannābĥı’ (’de profeet’)
verwijst niet naar Iddo, maar naar
Zacharia (vgl. Ea5:1v; 6:14). De ti-
tel ’profeet’ wordt in een opschrift
van een profetisch boek verder al-
leen in Hk1:1 en Hg1:1 gebruikt. De
profeten wı́sten blijkbaar dat God
door hen sprak (vgl. 1Pt1:10–12).

De grondbetekenis van nābĥı’ (’pro-
feet’) is onzeker. Het meest waar-
schijnlijk is het van de Akkadische
stam nabû (’roepen’) afgeleid. Een
’profeet’ is dan ofwel iemand die
’door God geroepen’ is, ofwel ie-
mand die ’roept’, namelijk ’mensen
oproept om naar God te luisteren’
(NBD, p976; TWOT, p544). In ie-
der geval is uit het gebruik van de
titel ’profeet’ in het OT duidelijk,
dat hij bevoegd is namens een an-
der te spreken (vgl. Ex7:1v). Als
God een profeet zendt, maakt Hij
hem van tevoren de boodschap be-
kend (Nm12:6). Profeten traden
in de regel op als het volk Israël
was afgedwaald. ‘Profetie vooron-
derstelt zonde en het noodzakelijk
oordeel van God.’ (Kelly, p432).
God gebruikte profeten om Israël
weer naar Hem terug te roepen (vgl.
Jr23:21v). De boodschap bevatte in
ieder geval een aanduiding hoe God
wilde dat de toehoorders op dat mo-
ment moesten handelen, al dan niet
aangevuld met een voorzegging van
de toekomst. Ongehoorzaamheid
zou tot Gods toorn leiden, gehoor-
zaamheid tot zegen.
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Dt13:1–5 en 18:15–22 geven de vijf
kenmerken waaraan een Israëliet
kon herkennen of een profeet door
de Here gezonden was of niet (’de
tekenen van de profeet’, Ps74:9;
vgl. Mt12:38; Hd2:22): 1. Een
profeet moest een Israëliet zijn
(Dt18:15,18: ’uit uw midden, uit
uw broeders’; de enige uitzonde-
ring is Bileam, Nm22); 2. Een
profeet spreekt in naam van Jah-
weh (Dt18:19v; vgl. vs16: ’de stem
van de Here’); 3. Een profeet
had kennis van de nabije toe-
komst (Dt18:21v; vgl. 1Kn22:28;
Js41:21–23; 46:10; Jr28:9); 4. Een
profeet kon tekenen en wonderen
doen (Dt13:1v; vgl. 1Kn18:24,36);
5. Alles wat een profeet zei, was
in overeenstemming met Gods vroe-
gere openbaringen (Dt13:2–5; vgl.
1Kn13:9,18; zie uitgebreid: ZPEB,
4,875vv; NBD, p975vv en Kaiser,
1989, p29vv).

Zacharia: De naam Zacharia
(Hebr.: zekharjāh) is één van de
meest voorkomende persoonsnamen
in het OT. De betekenis is: ’de
Here (Jah) heeft gedacht’ of ’de
Here heeft herinnerd’. De pro-
feet Zacharia wordt verder nog in
Ea5:1v; 6:14 en Ne12:16 genoemd.
In deze laatste tekst wordt waar-
schijnlijk ook naar profeet Zacha-
ria verwezen, omdat de naam Iddo
zeldzaam is. Bovendien blijkt uit
de vele malen dat Zacharia ‘de zoon
van Iddo’ wordt genoemd, dat Iddo
een algemeen bekende persoon was,
dus bijvoorbeeld een familiehoofd

van een priesterfamilie (Ne12:4,12).
Haggäı wordt daarentegen herhaal-
delijk ‘de profeet Haggäı’ genoemd
(Ea5:1; 6:14; Hg1:1,3,12; 2:2,11),
omdat hij blijkbaar geen bekende
(groot)ouders had. In zijn geval
was de toevoeging ’de profeet’ nood-
zakelijk om hem te identificeren.
De priester Iddo was vroeger met
de groep van Zerubbabel en Jo-
zua naar Jeruzalem teruggekeerd
(Ne12:1,4,16). Volgens Ne12:12,16
volgde de profeet Zacharia later zijn
grootvader als priester op.

de zoon van Berechja, de zoon van
Iddo: De naam Berechja (Hebr.: be-
rekhjāh [1:1]; berekhjāhû [1:7]) be-
tekent ’de Here (Jah) heeft geze-
gend’; de naam Iddo (Hebr.: ‘iddô
[1:1]; ‘iddô’ [1:7]) betekent ’tijdig’.
Deze drie namen geven als het ware
het thema van het boek Zacharia
weer: ’de Here gedenkt [Israël, Je-
ruzalem], en zal [hen] op de juiste
tijd zegenen’ (vgl. Js49:14–16).

Men heeft verschillende verklarin-
gen voorgesteld waarom Zacharia
verder nergens in het OT ’de
zoon van Berechja’ wordt genoemd
(Ea5:1; 6:14; Ne12:4,16): 1. Som-
mige kerkvaders (o.a. Hiëronymus)
hebben geopperd dat Zacharia ’naar
het vlees’ de zoon van Berechja
was, maar ’naar de geest’ de zoon
van Iddo (vgl. de LXX). Het Hebr.
duidt evenwel op een stamboommet
drie generaties; 2. Anderen menen
dat de woorden ’de zoon van Be-
rechja’ een toevoeging (glosse) zijn
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die later de tekst is binnengeslo-
pen wegens een vermeende identi-
ficatie met Zacharia, de zoon van
Jeberechja (Js8:2; zo bijv. Mitchell,
p108); 3. De meest aannemelijke
verklaring is dat Berechja Zacha-
ria’s vader was en Iddo zijn groot-
vader (of overgrootvader; het Hebr.
heeft geen apart woord voor ’klein-
zoon’). Omdat Iddo blijkbaar een
bekend priester was, wordt Zacha-
ria steeds de zoon van Iddo ge-
noemd. Omdat Berechja’s naam
niet in Ne12 voorkomt, neemt men
aan dat hij vroeg gestorven is.
Lange (p22) noemt nog de mogelijk-
heid dat Berechja een lichaamsge-
brek had. In dat geval zou hij van
het priesterschap zijn uitgesloten,
wat ook kan verklaren waarom hij
niet in Ne12 genoemd wordt (vgl.
Lv21:17–23). In het OT wordt de
uitdrukking ’zoon van’ geregeld ge-
bruikt voor relaties van de tweede
(of derde) graad gebruikt. Bijv.:
Uit 2Kn9:2,14 blijkt dat Jehu,
’de zoon van Nimsi’ (1Kn19:16;
2Kn9:20) in feite de zoon van Josa-
fat was; de echte vader van Laban,
’de zoon van Nahor’ (Gn29:5) heette
Bethuël (Gn22:20–22; 28:5), terwijl
Laban Jakobs kinderen in Gn31:28
zijn ’zonen en dochters’ noemt.

1:2 uw vaderen: Hieronder worden
alle vroegere generaties Israëlieten
verstaan, maar i.h.b. die van vlak
voor Juda’s wegvoering naar Ba-
bel (vgl. 2Kn21:14v). De profeet
spreekt niet over ’ónze vaderen’,

maar over ’úw vaderen’ (de codex
Alexandrinus leest hier wél ’ons’).
Zacharia sluit zichzelf er niet bij in
(vgl. daarentegen het ’wij/ons’ in
Ne9:33–35; Dn9:5–16), niet omdat
hij zich beter dan het volk voelde,
maar omdat hij de Judeeërs in hun
geweten wilde treffen.

zeer toornig: De Hebr. syntax wijst
op de grootte van de Goddelijk
toorn: 1. Het werkwoord (qās.aph
(’toornde’) is het eerste woord van
de zin; 2. Het bijbehorende zelf-
standige naamwoord (qās.eph, ’[met]
toorn’) staat aan het einde van de
zin. Deze grammaticale constructie
duidt op een zeer grote toorn (vgl.
de LXX: ’oorgisthè orgèn megalèn,
’toornde met grote toorn’); Ver-
der is het werkwoord qās.aph in het
Hebr. één van de sterkste woor-
den voor toorn en woede (TWOT,
p808). ‘qās.aph drukt hevig onge-
noegen uit, bijna overgaand in af-
schuw.’ (Baron, p10). qās.aph wordt
soms voor de woede van mensen ge-
bruikt (bijv. 2Kn5:11; Es1:12; 2:21),
maar meestal voor de toorn van
God (zie bijv. Dt1:34; Js57:16v;
64:5,9).

God is niet alleen ’liefde’
(1Jh4:8,16), maar ook ’licht’
(1Jh1:5). Hij is ’een verterend
vuur’ is (Hb12:29) en moet alle
ongerechtigheid en zonde oorde-
len (vgl. Hk1:13). Daarom ’wordt
toorn van God van de hemel geo-
penbaard over alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van mensen die de
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waarheid in ongerechtigheid bezit-
ten.” (Rm1:18). Gods toorn wordt
opgewekt door ongehoorzaamheid
aan zijn wil (vgl. Nm16:22; Dt1:34;
9:7,8,19,22; Jz22:18; vgl. ook Bar-
ker, EBC, p609).

Hoe intenser een relatie, hoe groter
de toorn als de één de ander be-
driegt. Daarom richtte Gods toorn
zich vaak tegen zijn verbondsvolk
Israël. Van de vijf keren dat Zc het
woord qās.aph gebruikt, geeft het
vier keer Gods toorn jegens Israël
aan (1:2,15b; 7:12; 8:14) en maar
één keer Gods toorn over de volken
(1:15a). Israël vormde immers Gods
volk op aarde, waarvoor Hij dag
en nacht voor zorgde (vgl. Dt1:31).
Maar de Israëlieten waren steeds
ongehoorzaam, zodat Gods toorn
het onvermijdelijke gevolg was. Dit
resulteerde in de ballingschap, wat
de straf voor Israëls zonden was
(2Kr24:20; Js47:6; 54:8v; 57:16v;
60:10; 64:5,9; Jr32:37; 52:3; Kl5:22).

qās.aph is een perfectum, wat erop
duidt dat met de terugkeer van de
Judeeërs uit ballingschap aan Gods
toorn een einde was gekomen. God
toorn was maar ’voor een korte tijd’
(Zc1:15). Nu was weer gemeenschap
met de Here mogelijk, namelijk op
grond van bekering (vs3).

Er is een opmerkelijk verschil tus-
sen de aanhef van Zc en die van
Ml. Zc begint: ‘De Here is op
uw vaderen zeer toornig geweest’
(Zc1:2), waarop een boodschap van
herstel volgt; Ml daarentegen be-

gint: ‘Ik heb u liefgehad, zegt de
Here’ (Ml1:2), waarop een bood-
schap van oordeel volgt.

1:3 Vs3–6 bevatten een aantal alge-
meen geldige principes: 1. De voor-
waarde voor zegen is bekering (vs3);
2. Ongehoorzaamheid is in Gods
ogen een groot kwaad (vs4); 3. God
oordeelt ongehoorzaamheid (vs5);
4. Gods woord blijft, want God is
onveranderlijk (vs6a); 5. God han-
delt in zijn regering met ieder naar
zijn daden (vs6b, ’naar onze handel
en wandel’); 6. God laat zich door
niets van zijn raadsbesluiten afbren-
gen. Er gebeurt wat Hij zich heeft
voorgenomen (vs6b).

maar zeg tot hen: Grammaticaal
gezien wijst ’hen’ naar ’de vaderen’
(vs2) terug, maar bedoeld zijn na-
tuurlijk Zacharia’s tijdgenoten, de
afstammelingen van de ’vaderen’.
Het verbindingswoord we heeft hier
een adversatieve betekenis (’maar’).
Een nieuw tijdperk was aangebro-
ken, een tijdperk van vergeving.
Vs2 spreekt over Gods toorn, vs3
over Gods liefde.

’Zeg’ (we’āmartā) is een perfectum
met waw consecutivum en kan hier
het beste met een gebiedende wijs
vertaald worden (zie GKC, §112aa).
De aangesproken persoon is de pro-
feet Zacharia.

zo zegt de Here der heerscharen:
Een dergelijke formule wordt drie-
maal in vs3 gebruikt (’zegt de Here

der heerscharen . . . luidt het woord
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van de Here der heerscharen . . .
zegt de Here der heerscharen’; zie
verder 1:4,14,16,17; 2:8; 3:7; 4:6;
6:12; 7:9; 8:2,3,4,6,9,14,19,20,23;
11:4: ’āmar jhwh [’zegt de Here’];
1:3,4,16; 2:5,6,6,10; 3:9,10; 5:4;
8:6,11,17; 10:12; 11:6; 12:1,4;
13:2,7,8: ne’um jhwh [’luidt het
woord van de Here’]). Door de
driemaal herhaalde formule verze-
kert (de nog jonge) Zacharia dat
de de Here zelf spreekt! Het is
Gods eigen woord dat tot de Ju-
deeërs komt (vgl. Monloubou, p24).

De naam jhwh (’Here’) wordt acht
maal in vs1–6 gebruikt, waarvan
vijfmaal in de naam jhwh s.

ebhā’ôth
(’Here der heerscharen’). jhwh is
de naam van de Verbondsgod van
Israël, de ’Ik Ben’ (Ex3:14; 6:1v;
20:2). De naam jhwh s.

ebhā’ôth
komt 53 keer in Zc voor, 14 keer
in Hg en 24 keer in Ml. Daarmee
vormt het de karakteristieke naam
waarmee God zichzelf in de tijd na
de ballingschap noemt. De naam
’Here der heerscharen’ drukt Gods
heerschappij over Israël, de hemel-
lichamen en de engelen uit (zie
TWOT, p750v; Hakvoort, p99vv,
en vooral Kǐsš). ‘Als de Here der
heerscharen is God de Degene die de
geschiedenis stuurt en alle machten
van de hemel en de aarde oproept
om zijn wil te volbrengen.’ (Barker,
EBC, p607).

bekeert u tot Mij: Het werkwoord
šûbh (hier vertaald door ’beke-
ren’) betekent allereerst ’terugke-

ren’ (bijv. Gn18:14; 22:5), maar ver-
volgens ook ’omkeren’ in de zin van
’bekeren’ of ’afkeren van het kwaad’
(bijv. Jr3:12,14,22; Ez14:6). šûbh
komt daarom vaak in een context
van Gods verbondsvernieuwing met
Israël voor. Op een aantal plaat-
sen betekent šûbh ’uit ballingschap
terugkeren’ (bijv. Ea2:1; Jr12:15;
22:10; Zc10:9; zie TWOT, p909). In
Zc1:1–6 komt het werkwoord šûbh
vier keer voor en vormt dus een
sleutelwoord (1:3: ’bekeren’, ’weder-
keren’; 1:4: ’bekeert’; 1:6: ’tot in-
keer komen’; vgl. verder 1:16; 8:3,15
(’weer’); 9:12; 10:9,10; 13:7). Het
lijkt er dus op dat God in Zc1:3 zijn
volk oproept het verbond met Hem
te vernieuwen (Dumbrell, p202v).
De acht visioenen (1:7–6:15) tonen
dan de wijze waarop de verbondsre-
latie hersteld wordt.

Zacharia’s eerste boodschap aan het
volk was dus een boodschap van be-
kering (1:1–6). De nieuwe generatie
Israëlieten mocht een nieuwe start
maken (vgl. Ez18:14–17). God was
niet tevreden met alleen de voort-
zetting van de tempelherbouw (vgl.
Hg1) of alleen een ethische verbete-
ring, maar God wilde dat het volk
zich tot Hém zou bekeren! God
wilde geen terugkeer naar bepaalde
vormen en gebruiken, zelfs al wa-
ren het de heilige rituelen die met
de eredienst in de tempel verbonden
waren, maar God wilde een terug-
keer van Israël tot hun Verbonds-
god. Daarom riep Zacharia het volk
tot een nieuwe persoonlijke relatie
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met de Here op. ‘Als we alleen op
Haggäı zouden afgaan, hadden we
kunnen denken dat God alleen in de
tempel, een gebouw, gëınteresseerd
was. Maar God was bovenal was
gëınteresseerd in het volk aan wie
Hij de taak van de tempelherbouw
had gegeven’ (Boice, p160). De
Israëlieten waren in de tijd voor
de ballingschap tevreden met het
brengen van de offers in de tem-
pel, zónder zich te bekeren. De
Here waarschuwt nu zijn volk om
niet nogmaals deze fout te maken.
Zc1:1–6 ziet door de ijver van het
volk voor de tempel heen naar de
geestelijke lauwheid in hun harten.
De bekering die de profeet nu pre-
dikt, moet de basis leggen voor
het nieuwe gedrag dat de Here la-
ter van hen zou vragen (5:3; 7:9v;
8:16v).

dan zal Ik tot u terugkeren: Om de
genoemde discrepantie met Hg1:12v
te vermijden heeft men voorge-
steld we’āšûbh (hier weergegeven
door: ’dan zal Ik terugkeren’) an-
ders te vertalen. Unger (p21) ver-
taalt het voegwoord we nevenschik-
kend (’en’; de basisbetekenis), zo-
dat beide versdelen parallelle ge-
dachten uitdrukken (’God had door
Haggäı al laten weten dat Hij tot
hen zou terugkeren; nu moest dit
de Judeeërs aansporen ook tot de
Here terug te keren’). Van der
Woude (p21v) ziet de opdracht ’be-
keert u tot Mij’ ook niet als een
voorwaarde voor Gods terugkeer tot
zijn volk, wat hij met 1:16; 2:10; 8:3

en Hag.2:5v beargumenteert (God
zou toch wel in hun midden wonen).
Hij stelt voor we redengevend weer
te geven (’bekeert u tot Mij, want Ik
wil naar u terugkeren’), wat inder-
daad wel mogelijk is (GKC, §107n,
158a), maar niet erg waarschijn-
lijk. God voert uit wat Hij zich-
zelf heeft voorgenomen, onafhanke-
lijk wat de mensen doen (vgl. vs6),
maar tegelijkertijd zijn zijn hande-
lingen toch op één of andere wijze
afhankelijk van de respons van de
mensen (vgl. Ez36:37: ’ook dit zal
Ik Mij laten afsmeken. . . ’; vgl. de
beide aspekten samen in Hd2:23).
Op grond van de parallel met soort-
gelijke oproepen (1Kr28:9; 2Kr15:2;
30:6; Jr3:12–14; 4:1v; 15:19; Ml3:7;
Jk4:8; vgl. ook bijv. 2Kr24:20) kan
het voegwoord we het beste con-
secutief of finaal vertaald worden,
dus resp. door ’dan’ of ’opdat’ (vgl.
BDB, p254 sub 3 en 4: ’bekeert
u tot Mij, dan keer Ik weder tot
u/opdat Ik tot u wederkeer’). Israël
kan pas gezegend worden als het tot
de Here is teruggekeerd, wat in de
toekomst ook daadwerkelijk zal ge-
beuren (Js10:21v; Hs3:5; 6:1). God
zelf zal zijn volk ’tot zich brengen’
(Kl5:21; vgl. Ps80:4), wat Hij door
het werk van zijn Geest zal bewer-
ken (12:10). Daarom staat Gods
terugkeer naar Jeruzalem vast (zie
1:14,16; 2:10,12v; 8:3,14v).

1:4 Vs3–4 lijkt te zinspelen op
2Kr30:6–9, toen dezelfde boodschap
een gedeeltelijke opwekking teweeg-
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bracht (2Kr30:11v). Vs4 bevat bo-
vendien directe verwijzingen naar
de profetieën van Jeremia, in het
bijzonder naar Jr25:3–8, maar ook
naar 18:11v en 35:15–17.

Weest niet gelijk aan uw vaderen:
Voordat Zacharia op bijzonderhe-
den ingaat (vs4b–6), waarschuwt hij
zijn volksgenoten de woorden van
God die door hem (en Haggäı) tot
hen kwamen, niet op dezelfde ma-
nier als hun vaderen af te wijzen. In
het verleden was ongehoorzaamheid
nooit een weg van zegen geweest.
Daarom hoefden de Judeeërs er niet
op te rekenen dat het met hen an-
ders zou gaan. ‘De geschiedenis zou
één van de grootste leraars moeten
zijn die de mensen hebben, maar
deze leraar heeft heel trage leerlin-
gen.’ (Hailey, p324). In vs1–6 wordt
vier maal in negeatieve zin naar ’de
vaderen’ verwezen. Een slecht voor-
beeld wordt gemakkelijk nagevolgd
(vgl. Ne13:18; Ps78:8,57; Jr16:12;
Ez20:18–30; Mi6:16). ’Vroeger’ is
niet beter dan ’nu’ (Pr7:10), maar
wij zijn ook niet beter dan onze va-
deren (1Kn19:4).

tot wie de vroegere profeten gezegd
hebben: Met de ’vroegere (ri’̌sōn̂ım)
profeten’ (1:4; 7:7,12) verwijst Za-
charia naar de profeten die in ’vroe-
gere (ri’̌sōn̂ım) dagen’ (8:11) heb-
ben geleefd. Zoals met de ’vaderen’
alle generaties Israëlieten bedoeld
worden (tijdens de woestijnreis van
Egypte naar Kanaän ging het al
fout; zie 2Kn21:15; Am5:25v), zo

worden alle profeten uit de tijd
vóór de ballingschap, van Mozes af
(Dt18:18), met de term ’de vroe-
gere profeten’ aangeduid. De na-
druk ligt echter op de profeten die
vlak voor de val van Jeruzalem het
volk tot bekering hebben geroepen,
zoals Js, Jr, Hs, Jl, Am en Zf
(zie bijv. 2Kn17:13; Js31:6; 44:22;
45:22; 55:6v; Jr3:12–14; 18:11;
Hs12:7; 14:2v; Jl 2:12v; Am5:4,6,14;
Zf2:1–3). Na de ballingschap werd
de oproep tot bekering weer door
Haggäı (1:7v) en Zacharia (1:3) op-
genomen, om met een laatste ver-
kondiging door Maleachi (3:7) uit te
doven. Zacharia’s boodschap was
wat dat betreft een tijdloze bood-
schap. Zonder bekering kan God
niet zegenen.

De profeten hadden Gods woorden
getrouw aan het volk overgebracht,
want vs6 noemt hen Gods ’knech-
ten’. Het waren échte profeten ge-
weest, want hun woorden waren uit-
gekomen (vs6; Dt18:21v; Jr28:9; zie
bij vs1). Met de terugkeer uit bal-
lingschap was een nieuwe periode
in Israëls geschiedenis aangebroken,
een periode met een nieuwe gene-
ratie profeten. Vandaar het onder-
scheid met de ’vroegere profeten’ en
de ’vroegere dagen’. ’Zacharia is
zich bewust – zoals voor hem Jes-
aja en na hem Johannes de Do-
per – heraut of deurwachter te zijn
op de drempel van een nieuwe eeuw’
(Frey, p46).

bekeert u toch: Het beleefdheids-
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partikel nā’ dat Zacharia in de
mond van de vroegere profeten legt
(weergegeven door ’toch’), houdt
een onderdanig maar dringend ver-
zoek in (’alsjeblieft’; GHCL, p523).
De profeten wilden het volk dol-
graag tot de Here terugbrengen
(vgl. 2Ko5:20), terwijl God zelf het
nog liever wilde (vgl. 2Sm14:14;
Ez33:10v; Hd17:30v). Zie verder bij
vs3.

van uw boze handel en wandel: Let-
terlijk staat hier ‘van uw boze we-
gen en uw boze daden’. Een ’weg’
(derekh) staat hier figuurlijk een
’levensweg’ (vgl. Dt28:29; Jz1:8;
1Sm18:14; zie TWOT, p196v). Het
duidt op de algemene richting
waarin een mensenleven zich be-
weegt. De ’daden’ (m.v. van ma‘
alāl , meestal vertaald door ’daad’,
’handeling’ of ’optreden’) zijn de af-
zonderlijke handelingen van iemand
tijdens zijn leven Het woord wordt
in het bijzonder gebruikt voor de
kwade daden van mensen (1Sm25:3;
Js1:16; Jr4:4; Hs9:15). Als de
’wegen’ boos zijn, zijn de ’daden’
noodzakelijkerwijs ook boos (vgl.
Mt7:16–20; 12:33; Jk3:11). Zonden
zijn immers het gevolg van de ver-
keerde richting die men is ingesla-
gen. Vgl. in dit verband de op-
roep in vs3 om ’terug te keren’.
’Bekering’ is ’van richting verande-
ren’, niet langer van God af, maar
naar God toe. De ’boze wegen’
zijn de oorzaak van de zonden van
de Israëlieten, de ’boze daden’ de
vruchten ervan.

maar zij luisterden niet en sloe-
gen op Mij geen acht: ’luisteren’
(šāma‘) is een meer algemeen woord
voor ergens aandacht aan schen-
ken, terwijl ’acht slaan op’ (hiqš̂ıbh)
op met veel nauwlettender aandacht
luisteren wijst (GHCL, p746).

op Mij: Door de profeten heen
spreekt God zelf. Daarom staat niet
naar de profeten luisteren gelijk aan
niet luisteren naar God. Door het
woord van de profeten te verwerpen,
verwerpt men het woord van God,
wat Gods toorn opwekt (Zc7:12).

Israël had geweigerd zich te beke-
ren (Hs5:4). Aan de roepstemmen
van Gods profeten gaven zij geen
gehoor (vgl. Zc7:11v; Jr6:10,17,19;
7:23–28; 11:7v; 17:23; 18:18; 23:18;
25:4–7; 29:19; 35:14–17; 36:31;
44:4v,10,16; Hs7:10). Zowel de ge-
schiedenis van het tienstammenrijk
(2Kn17:7–23) als die van het twee-
stammenrijk (2Kr36:14–16) worden
door dit vers samengevat: “zij luis-
terden niet. . . ”.

1:5 Vs4 bevat de boodschap van de
vroegere profeten en de reaktie van
het volk: Zij verwierpen het woord
van God. Vs5–6 geven de gevolgen
daarvan: God moest zijn volk oor-
delen (vgl. 7:13).

Uw vaderen, waar zijn zij?: In het
Hebr. begint deze korte zin met ’
abhôthêkhem (’uw vaderen’), waar-
door hier een grote nadruk op ligt.
’Waar zijn die vaderen nu die de
woorden van God niet ter harte
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wilden nemen?’ Zij zijn in hun
zonden gestorven (vgl. Jh8:21,24).
Elke Israëliet kende de geschiede-
nis, zodat hierover geen uitgebreide
verhandeling nodig was. Twee
korte vragen waren voldoende (vgl.
Js51:13).

De korte eerste vraag roept het ab-
rupte einde van de vroegere genera-
tie Israëlieten op en zinspeelt waar-
schijnlijk op de slachting die bij de
val van Jeruzalem in 587 v.Chr.
plaatsvond (2Kr36:17; vgl. ook
vs15v). De overlevenden werden
toen naar Babel gevoerd om in
dat vreemde land te sterven (vs20).
Achter de twee woordjes ’ajjēh hēm’
(’waar zijn zij?’) schuilt dus een ver-
leden van oordeel en toorn. ‘De
vaderen zijn weggeblazen door de
toorn van God (Zc1:2). Deze macht
van Gods toorn lijkt op een sirocco-
storm, die uit de woestijn opkomt
en in korte tijd een woestijn tevoor-
schijn tovert door de hele vegetatie
weg te branden (Ps90:5–7; 103:15v;
Js40:6v)’ (Frey, p47). “Het ene ge-
slacht gaat en het andere geslacht
komt” (Pr1:4), maar hierin regeert
God, die elk mens het loon voor
zijn daden geeft (Gl6:7v). De va-
deren hadden hun loon ontvangen.
Zij werden verdelgd door de toorn
van God.

En de profeten, leven zij eeu-
wig?: De oude Joodse rabbijnen be-
schouwden deze vraag als het ant-
woord van het volk om Zacharia’s
voorafgaande vraag te ontkrachten,

waarop de profeet zou moeten er-
kennen dat de Israëlieten gelijk had-
den: ‘Het volk Israël gaf de profeet
een krachtig antwoord; want toen
deze hen opriep om zich te bekeren
en de boze wegen van hun vaderen
te verlaten, zeggende: ‘Uw vade-
ren, waar zijn zij?’, toen antwoord-
den zij: ‘En de profeten, die niet
gezondigd hebben, waar zijn zij?’ ’
(Talm. Bab., Sanhedrin, 105,1; ci-
taat in Cashdan, p272, en Baron,
p16). De Targum leest hier: ‘ ‘Uw
vaderen, waar zijn zij?’, en wan-
neer gij zegt: ‘Leven de profeten
dan eeuwig?’ – nee, de profeten le-
ven niet eeuwig.’ (citaat in Van der
Woude, p272). Christelijke uitleg-
gers als Keil en Baron hebben deze
uitleg overgenomen, maar hiertegen
pleit dat vs6 met het sterke restric-
tieve bijwoord ’akh (’evenwel’) be-
gint, zodat vs6 een directe tegen-
stelling met vs5 vormt.

Een tweede uitleg is dat de tweede
vraag op de valse profeten betrek-
king heeft die onder het volk wa-
ren opgetreden (vgl. Jr37:19). De
Israëlieten hadden op hun raad ver-
trouwd, maar de profeten bleken
zelf ook door Gods toorn ten onder
te gaan (zo bijv. Luther, en tevens
Van der Woude, p25, die met een
herordening van de Hebr. medeklin-
kertekst en een kleine wijziging wil
lezen: ‘en [waar zijn] de valse pro-
feten die tegen u zwetsen?’). Het is
echter logischer om de profeten uit
vs5 aan die uit vs4 gelijk te stellen,
zodat het om échte profeten gaat.
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Dit laatste vormt de derde en beste
uitleg. Het argument van vs5 is
dan: ‘Jullie vaderen en de profeten
zijn beiden heengegaan, maar het
getuigenis van jullie vaderen over
de waarheid van de waarschuwingen
van de profeten blijft. Jullie ho-
ren nu niet dezelfde waarschuwin-
gen als jullie vaderen. De profe-
ten leven immers niet eeuwig. Maar
jullie hebben wél wat jullie vade-
ren niet hadden: het getuigenis van
de afschuwelijke waarheid van Gods
woorden van waarschuwing, dat im-
mers in het lot van jullie vaderen ge-
schreven staat’ (vgl. Feinberg, 1965,
p17).

In het feit dat profeten niet eeu-
wig leven, ligt een grote waarschu-
wing. Profeten zijn immers bijzon-
dere gaven van God aan zijn volk
(Am2:11), de ’mond’ door wie Hij
tot hen sprak, het ’oor’ waardoor
Hij hen hoorde (Am3:6v). Als God
de profeten wegneemt, onttrekt Hij
dus zijn woord aan zijn volk. (vgl.
Am8:11–13; zie Frey, p47). Als pro-
feten spreken, moeten de mensen er
acht op slaan, want er komt een tijd
dat ze zullen zwijgen (vgl. 1Sm3:1;
Ps74:9; Mi3:6v). Met Jr en Ez ging
de stem van de profetie over in de
stilte van de ballingschap, na Hg, Zc
en Ml zweeg de stem van de profe-
tie meer dan 400 jaar, en ook van-
daag geldt dat het nu de tijd is dat
God spreekt (2Ko5:18,20). Maar
ook deze tijd gaat weldra over in
een periode van stilte, als God niet
meer spreekt en niet meer luistert

(Mt25:10–12; 2Th2:11v).

God doet wat Hij heeft gezegd. Om-
dat de vaderen niet luisterden toen
God door de profeten in genade tot
hen kwam, kwam Hij in het oor-
deel tot hen. Ze werden weggevaagd
en de stem van de profetie stierf
uit. God had geen boodschap meer
voor zijn volk, maar slechts toorn.
Daarom nam Hij ook de profeten
weg.

1:6 Vs5 geeft het tijdelijke (de va-
deren, de profeten), maar vs6 het
blijvende: Gods woord. De vaderen
waren gestorven, de profeten heen-
gegaan. Maar het woord dat de pro-
feten gesproken hadden, bleef. Het
waren namelijk niet hun eigen woor-
den, maar Gods (’mı́́n’, vs6) woor-
den’. De blijvendheid van het eeu-
wige woord van God tekent zich af
tegen de tijdelijkheid van de zondige
mens.

evenwel: ’akh heeft hier bijna de
betekenis van een corrigerende ver-
zekering (’voorzeker. . . ’; vgl. BDB,
p36, en IBHS, §39.3.5).

mijn woorden en mijn inzettingen:
De ’woorden’ (debhār̂ım) zijn de al-
gemene ’uitspraken van God’, de
’inzettingen’ (chuqq̂ım) meer ge-
rechtelijke beslissingen en duidelijke
regels. Het e.v. van dit laatste
woord (chōq) betekent lett. ’iets
dat beschreven/voorgeschreven is’
en Ridderbos (p43) vertaalt het
daarom (net als in Ps2:7) met ’be-
sluit’. De ’woorden en inzettingen’
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verwijzen niet naar de boodschap
van bekering die de profeten brach-
ten (vgl. vs3), maar hebben betrek-
king op Gods aanzegging van het
oordeel, die met de ballingschap in
vervulling is gegaan (vgl. vs2,5; vgl.
Jr39:16; Ez12:28; Zf2:2). Door de
positie aan het begin van de Hebr.
zin ligt er een grote nadruk op.

die Ik geboden had: Vgl. het woord-
gebruik in Dt4:5; 6:1; 7:11, enz.. De
profeten spraken niet uit zichzelf,
maar zeiden wat God hen geboden
had (vgl. 2Pt1:21).

mijn knechten, de profeten: De pro-
feten worden de ’knechten’ van God
genoemd (vgl. 2Kn9:7; 17:13,23;
21:10; 24:2; Ea9:11; Jr7:25; 25:4;
26:5; 29:19; 35:15; 44:4; Ez38:17;
Dn9:6,10 en Am3:7; Op10:7; 11:18).
’Knecht’ (‘ebhedh) is geen deni-
grerende bijnaam voor een pro-
feet, maar juist een erg eervolle ti-
tel. De betekenis van het woord
’knecht’ was vroeger namelijk sterk
bëınvloed door de positie van een
’knecht’ in een koninklijk paleis in
het oude Midden Oosten. In de re-
gel was een knecht veel meer dan
wat wij een ’slaaf’ zouden noemen.
Zoals een knecht de koninklijke
waardigheid van zijn zender met
zich ’meedroeg’ (vgl. 2Sm10:1–5; zie
TDNT, 5,664v), zo droeg een pro-
feet, als een gezant en knecht van
de allerhoogste Koning, de waardig-
heid van źıjn Koning met zich mee.
Gods eer was met zijn dienst ver-
bonden (vgl. 1Kn18:36; Mt10:40v).

De profeten stonden in dienst van
de ’Here der heerscharen’, de God
die over de hemel en de aarde heerst.
Een hoger heer kan een mens niet
dienen.

hebben die niet: In het Hebr. wordt
deze zin vragend gemaakt door het
vraagpartikel ha, dat aan de ontken-
ning lô’ is toegevoegd. Dit leidt een
vraag in waarop een positief ant-
woord wordt verwacht. Eigenlijk
drukt deze constructie dus een erg
sterke bevestiging uit: ‘Mijn woor-
den en inzettingen hebben uw va-
deren wel degelijk achterhaald!’ (zie
GKC, §150e).

uw vaderen: Zie bij vs2. Vanaf de
verbondssluiting op de berg Sinäı
(Ex19v,24) waren de Israëlieten ver-
plicht om de woorden van het ver-
bond na te komen. In de prak-
tijk faalden ze steeds hierin: ze wa-
ren ontrouw en traden Gods wet-
ten met hun voeten. Het oor-
deel kon daarom niet uitblijven (vgl.
Ez20,23).

achterhaald: Het woord van God
wordt hier gepersonifieerd (vgl.
Ps147:15; Js55:11) als een jager, die
de mensen net zo lang opjaagt tot
hij hen ingehaald heeft. Dit vers be-
vat een verwijzing naar Dt28:15,45,
waar hetzelfde woord (hísś̂ıgh, de
hif‘il van nāśagh) gebruikt is (in
Dt vertaald door ’treffen’). Als ie-
mand ongehoorzaam is, zal Gods
vloek hem onvermijdelijk treffen.
Maar ditzelfde geldt voor Gods ze-
geningen (zie Dt28:2, ’uw deel wor-
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den’). Het werkwoord nāśagh be-
tekent ’inhalen en grijpen’, wat in
Dt19:6 (’inhalen’) het duidelijkst is:
Zodra de bloedwreker de doodsla-
ger had ingehaald, was deze laatste
verloren (vgl. verder Jb27:20 [’aan-
grijpen’]; Ps40:13 en 69:25 [’achter-
haald’]; Js59:9 [’bereikt’]; vgl. ook
Jh12:48: de woorden van de Heer
Jezus ’achterhalen’ de zondaar in
het oordeel.

zodat zij tot inkeer kwamen: Voor
de vierde keer in vs1–6 wordt het
woord šûbh (’omkeren’, ’bekeren’)
gebruikt, hier vertaald door ’tot in-
keer komen’ (zie bij vs3). Wanneer
dit woord ook hier door ’bekeren’
vertaald zou worden, ontstaat een
tegenspraak met vs4, waar gezegd
wordt dat de vaderen zich juist ńıet
hebben bekeerd. Enkele uitleggers
stellen daarom voor om (al dan niet
met een tekstwijziging van ’hebben
uw vaderen achterhaald’ in ’hebben
u achterhaald’) onder de ’zij’ Za-
charia’s tijdgenoten te verstaan, die
zich onder de prediking van Haggäı
hadden bekeerd. Maar dit leidt dan
tot een tegenspraak met vs3, waar
Zacharia zijn tijdgenoten juist op-
roept om zich te bekeren. Gram-
maticaal gezien (vanwege het werk-
woord met waw consecutivum) zijn
’de vaderen’ echter het onderwerp
van de bekering. Maar de genoemde
bekering volgt niet direct na de ver-
kondiging (vs4), maar pas na de
straf (vgl. Ridderbos, p43). Het
werkwoord šûbh moet o.i. daarom
als ’[naderhand] tot inkeer komen’

opgevat worden. Toen God de va-
deren met de ballingschap gestraft
had, was het onmogelijk om zich-
zelf nog langer te misleiden. De ’va-
deren’ moesten erkennen dat God
doet wat Hij zegt (vgl. Kl2:17).
Misschien ligt in deze woorden nog
een verwijzing naar de schuldbelij-
denissen uit Dn9:4–16, Ea9:6–15 en
Nh9:32–35. Gods woorden komen
altijd uit en elk mens zal dat vroeg
of laat moeten erkennen.

zoals de Here zich voorgenomen
had te doen: Deze woorden vormen
een woordspeling op Kl2:17 (Zc1:6:
ka’ašer zāmam jhwh s.

ebhā’ôth la‘
aśôth; Kl2:17: ’āśāh jhwh ’ašer
zāmām). Het Hebr. werkwoord
zāmam (’zich voornemen’) betekent
lett. ’plannen maken’ met als doel
daarnaar te gaan handelen (TDOT,
4,87vv) en staat, als het op Gods
plannen betrekking heeft, meestal
met zijn tucht en straf in verband
(Jr4:28; 51:12; Kl2:17; Zc8:14). De
enige keer dat het op Gods plannen
van zegen doelt, is in Zc8:15.

zo heeft Hij met ons gedaan: God
doet wat Hij zich heeft voorge-
nomen, zowel het goede als het
kwade (vgl. Jz23:14–16; Js40:8;
46:10v; 55:10v; Jr1:12; 44:28v;
51:12; Mt5:18; 1Pt1:24v). Als de
tijd voortschrijdt zonder dat Gods
woorden vervuld worden, houdt dat
uitstel nooit afstel in. God is lank-
moedig (2Pt3:2–4,9v), maar zijn
woord is ’blijvender’ dan zijn pro-
feten. De boodschappers sterven,
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maar het woord blijft. ‘God be-
graaft zijn werkers, maar vervolgt
zijn werk.’ (Higginson, p789; vgl.
Hk2:3).

onze handel en wandel: Vgl. ’uw
boze handel en wandel’ in vs4 en
zie de commentaar. Elk mens
zal moeten erkennen dat God in
het oordeel rechtvaardig is (vgl.
Nh9:33; Jr12:1a; Kl1:18a). Nie-
mand die straks voor Gods troon
staat (Op20:11v), zal tegen de
veroordeling protesteren, want zij
zullen ervaren dat de Rechter
van de aarde rechtvaardig oordeelt
(Gn18:25). God straft immers ’naar
ieders handel en wandel’, ’naar ie-
ders werken’ (Op20:12).

De boodschap is duidelijk: God
was niet veranderd. Net als eer-
tijds aan de vaderen bood Hij de
Israëlieten de voorwaarden van een
(nieuw) verbond aan. De vaderen
hadden echter geweigerd om te luis-
teren, waarop de ballingschap was

gevolgd. De woorden van de profe-
ten die tot bekering hadden opge-
roepen (vs4), waren daardoor uit-
gekomen. Nu had de Here een
nieuwe profeet gezonden, Zacharia,
wederom met een oproep tot beke-
ring. De Judeeërs tot wie de pre-
diking kwam, deden er goed aan
terdege acht te slaan op wat God
door hem zei. Het zou immers pre-
cies zo gebeuren als hij hen aan-
kondigde. Zouden zij luisteren en
zich bekeren? Dan zou de Here

tot hen terugkeren en zou opnieuw
een tijd van zegen aanbreken (vs3).
Of zouden zij weigeren te luiste-
ren? Dan zou – net zoals dat bij
de vaderen was gebeurd – de toorn
van God hen achterna zitten, tot-
dat die volkomen op hen was uitge-
brand (vs2,4–6). De keus was aan
het volk. ‘Maar de stem van het ver-
leden weergalmde met overtuigende
kracht: “Bekeer u. . . ” (vs3).’ (De-
ane, p10).
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Hoofdstuk 5

Het eerste visioen: de

man tussen de mirten

1:7–13: Het gezicht

7 Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, dat is
de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, kwam
het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon
van Berechja, de zoon van Iddo: 8 Deze nacht heb ik een
gezicht gehad: zie, een man, gezeten op een rood paard,
en staande tussen de mirten in de diepte, en achter hem
rode, voskleurige en witte paarden. 9 Toen vroeg ik: Wat
betekent dit mijn heer? en de engel die met mij sprak,
zeide tot mij: Ik zal u tonen, wat dit betekent. 10 Hierop
antwoordde de man die tussen de mirten stond, en zeide:
Dit zijn zij, die de Here heeft gezonden om de aarde te
doorkruisen. 11 En zij antwoordden de Engel des He-

ren, die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben
de aarde doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in
volkomen rust.

12 Toen nam de Engel des Heren het woord en zeide:
Here der heerscharen, hoelang nog zult Gij zonder er-
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barmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda,
waarop Gij nu reeds zeventig jaren toornig zijt? 13 De
Here antwoordde daarop de engel die met mij sprak,
met goede woorden, troostrijke woorden.

In de nacht van 14 op 15 februari in het jaar 519 v.Chr. kreeg
de profeet Zacharia acht visioenen. Het was ongeveer drie maanden
nadat hij met zijn oproep van bekering bij de Judeeërs was gekomen
(1:1–6). Nu moest hij weer een boodschap brengen, dit keer in de
vorm van nachtgezichten met talrijke symbolen. In die ene nacht
kreeg hij in totaal acht keer een visioen (vgl. 1:8 en 4:1). Maar al
die visioenen hadden eigenlijk hetzelfde thema: God was in de tijd
na de ballingschap nog steeds bij zijn volk betrokken, Hij zorgde
nog steeds voor hen, en bovenal had Hij nog steeds grootse plannen
van zegen. Hij zou Jeruzalem tot het middelpunt van het Vrederijk
maken, dat door Gods gezalfde zou worden geregeerd.

Het eerste visioen geeft het raamwerk voor de overige zeven ge-
zichten. Het beschrijft de tijd dat Israël door de wereldrijken werd
verdrukt, maar het laat zien dat de Here juist tóen bij zijn volk
was en alle dingen zó leidt als Hij dat wil. De hoofdrolspelers zijn,
naast de profeet zelf, een ruiter op een rood paard (vs8,10), die
blijkens vs11 met Engel des Heren, vereenzelvigd moet worden;
ten tweede drie groepen paarden, onderscheiden door hun kleuren
(rood, voskleurig en wit; vs8,10v), die engelenmachten voorstellen;
ten derde een engel die de gezichten steeds aan Zacharia uitlegt,
dus een ’tolkengel’ (vs9,13,14); en tenslotte is er nog de Here zelf
(vs13). De plaats van handeling wordt omschreven als ’tussen de
mirten in de diepte’. Maar dit een symbolische aanduiding is en
de paarden engelenmachten voorstellen, ligt een locatie in de hemel
voor de hand. Als de omstandigheden van de Judeeërs op aarde
steeds slechter lijken te worden, gunt de Here zijn knecht Zacharia
een blik in de hemel. De aarde is dan misschien wel in grote rust is
(vs11), maar de hemel komt in beweging (vs14–17).

De belangrijkste persoon in het eerste visioen is ’de man op het rode
paard’, de Engel des Heren. Hij is degene, door wie God zich in
het Oude Testament aan zijn volk openbaarde, en is dezelfde als de
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Persoon door wie God in het Nieuwe Testament spreekt, de Heer
Jezus (Hb1:1). Bij zijn eerste blik in de hemel wordt Zacharia’s
aandacht meteen door de Messias gevangen: ’zie, een man op een
rood paard!’.

De man bereed een rood paard. De kleur ’rood’ staat met ’oordeel’
in verband, net als in de beschrijving van het toekomstige oordeel
over Edom: “Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen
van Bozra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn
grote kracht? [Messias:] Ik ben het, die in gerechtigheid spreek,
machtig om te verlossen. [omstanders:] Waarom is dat rood aan
uw gewaad en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers
treedt? [Messias:] Ik heb de pers alleen getreden en van de volken
was niemand bij Mij. Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in
mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik
bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in
de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. Ik vertrapte
volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid
en deed hun bloed ter aarde stromen” (Js63:1–4,6). Aan het eind
van het Nieuwe Testament verschijnt de Heer Jezus als degene die
het eindoordeel over de schepping uitvoert: “En ik zag de hemel
geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit . . . is bekleed
met een in bloed gedoopt kleed en zijn naam wordt genoemd: het
Woord van God. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat
Hij daarmee de naties slaat. . . . En Hij treedt de wijnpersbak van
de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige”
(Op19:11,13,15). In het eerste visioen wordt de Heer Jezus eveneens
in het karakter van iemand die gereed staat om te oordelen, gezien.
Ditmaal gaat het om de volken die Israël hebben verdrukt (Zc1:15).
Het bestuur van de aarde lag weliswaar in handen van de grote
wereldrijken, maar in de hemel stond ’de Koning der koningen en
de Heer der heren’ (Op19:16) klaar om in te grijpen. De aarde
onderdrukte Gods uitverkoren volk, maar in de hemel scherpt en
wet de Here alvast zijn zwaard (Ez21:9v).

De man op het rode paard bevindt zich tussen de ’mirten’. De
mirten, loofrijke struiken met geurende bloemen, groeien overal in
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Palestina en symboliseren Israël. De toestand van dit volk zag er
echter alles behalve rooskleurig uit. Het volk werd wel met de lief-
lijke mirt vergeleken, maar de plaats waar de mirten stonden, was
’in de diepte’, een beeld van de verdrukking die de Israëlieten van
de hen overheersende volken ondervonden. Israël werd onderdrukt
door de Perzen en bovendien meenden allerlei andere volken op het
land Palestina aanspraak te kunnen maken. Het volk van God be-
vond zich ’in de diepte’ en de volken keken met minachting op hen
neer. Het troostrijke van het visioen is echter dat Israël wel verdrukt
gezien wordt, maar dat de Engel des Heren zich hoogstpersoonlijk
met het verachte volk verbindt. Hij bevindt zich immers temidden
van de mirten. God gaat geen relatie aan met de machtigste volken
van de aarde, maar Hij wil in het midden van Israël wonen, het volk
dat Hij heeft verkozen (Js14:1; Zc1:17).

Aan het eind van het Oude Testament herhaalt zich de geschiedenis
van vroeger dagen. Israël was in grote verdrukking, net als in de tijd
van Mozes, toen de Jakobs nageslacht door de Egyptenaren werden
verdrukt. Zij “zuchtten onder de slavernij en schreeuwden het uit,
zodat hun hulpgeroep omhoog steeg tot God” (Ex2:23). Maar net
als in Zacharia’s dagen bleef God niet onverschillig toekijken. “God
hoorde hun klacht en gedacht aan zijn verbond met Abraham, Izaäk
en Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en had bemoeienis met
hen” (vs24v). Daarom liet de Here Mozes weten: “Ik heb terdege
gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer
over hun drijvers heb Ik gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom
ben Ik nedergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te
redden. . . ” (Ex3:7v).

In de tijd na de ballingschap werden de Judeeërs opnieuw verdrukt,
ditmaal door de Perzen. Maar ook deze onderdrukking ging niet aan
het oog en oor van de Here voorbij. God wist van de ’diepte’, van
de verdrukking en de smart. Daarom bleef Hij in deze tijd van nood
niet ver weg, maar was Hij bij hen! God stond niet op een afstand,
maar Zacharia zag hoe de Engel des Heren zich temidden van de
mirten bevond. Juda moest opnieuw de les leren dat de Here bij
hen was als de moeilijke dagen aanbraken. Zij stonden er niet alleen
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voor! Zo was dat in het verleden geweest: “In al hun benauwdheid
was ook Hij benauwd en de Engel van zijn aangezicht heeft hen
gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost
en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds” (Js63:9).
Maar deze belofte gold ook voor de toekomst: “Ook wanneer zij in
het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen
afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met
hen verbreken: Want Ik ben de Here, hun God. Maar Ik zal hun
ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor
de ogen van de volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot
een God te zijn. Ik ben de Here” (Lv26:44v).

De boodschap van het visioen was dezelfde als de boodschap die
Jesaja eeuwen daarvoor aan het volk had gebracht: “Maar nu, zo
zegt de Here, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël:
Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij
zijt Mijn. Wanneer Gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij
door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat,
zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik,
de Here, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser” (Js43:1–3).
De Judeeërs waren zich diep bewust van de diepte van de ’diepte’,
van de grootte van de verdrukking waaronder zij hadden te lijden.
Maar nu moesten zij op iets anders leren zien, of beter op Iemand
anders: op de Engel des Heren die in hun midden aanwezig was en
’hun smarten wilde dragen’ (Js53:4). De naties beschouwden Israël
als een volk dat op de rand van zijn totale ondergang stond, als een
paar dorens die zij nog moesten verwijderen. Maar in Gods ogen
was Israël als een zacht geurende mirt. Temidden van de naties
van de aarde was Israël voor God ’als een lelie tussen de distelen’
(Hl2:2). Daar, temidden van de lelies, wilde Hij zijn (Hl2:16).

God woonde niet bij de hoogmoedige en zelfzuchtige naties. Maar
Hij wilde bij hen zijn die zich voor zijn gezag bogen, die Hem als
de enige, ware God eerden en dienden, en die zijn bevel voor de
tempelbouw hadden opgevolgd. “Want zo zegt de Hoge en Verhe-
vene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den
hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige
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van geest om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden
te doen opleven” (Js57:15; vgl. 66:2). Het is merkwaardig dat niet
alleen het Oude Testament maar ook het Nieuwe Testament met
de verzekering van Gods aanwezigheid bij zijn volk eindigt, zelfs in
tijden van verval. Zo ziet de ’Zacharia van het Nieuwe Testament’,
de apostel Johannes, de Heer Jezus temidden van de zeven kande-
laren, een beeld van de (falende) gemeente op aarde (Op1:12v,20).
Wat een bemoediging dat de Heiland, ondanks onze ontrouw, toch
nog in het midden van zijn gemeente wil verkeren!

Achter de man op het rode paard, de Engel des Heren, hadden
zich drie groepen paarden opgesteld. Deze paarden symboliseren de
engelenmachten die met Gods regering van de aarde verbonden zijn.
Zij bevinden zich achter de Berijder van het rode paard, waaruit
blijkt dat zij aan Hem, de ’Vorst van het heer des Heren’ (Jz5:14),
onderworpen zijn. Engelen zijn immers ’dienende geesten’ (Hb1:14),
die de wil van hun Zender volbrengen (Ps103:21). Zelfs de satan
kan dan ’de aarde doorkruisen’ (Jb1:7; 2:2), hij is toch aan God
verantwoording schuldig (Jb1:8,11v; 2:3,6). Zacharia ziet hoe de
paarden van hun missie terugkeren. Wat precies hun taken waren, is
niet duidelijk, maar in ieder geval hebben zij hun opdracht voltooid
en leggen daarvan nu verantwoording af aan hun Zender, de Here

(vs10). De engelen speuren de aarde af (vgl. 1Pt5:8), maar niet
zonder toestemming van God, die over de zijnen waakt. Daarom
staat de Engel des Heren tussen de mirten, zijn volk Israël. “De
Engel des Heren legert zich rondom wie Hem vrezen en redt hen”
(Ps33:8).

De paarden hebben zojuist hun verkenningstocht over de aarde
beëindigd en keren nu bij hun commandant terug om verslag uit
te brengen (vs10). Hun rapport is beknopt: ‘Wij hebben de aarde
doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust’ (vs11).
De aarde werd door rust en vrede gekenmerkt. De volken leefden
in vrede met elkaar, want bijna de hele wereld behoorde in die tijd
tot het grote Perzische Rijk. De recente opstanden waren inmiddels
alle door koning Darius I bedwongen en niets verhinderde nog het
aanbreken van een tijd van vrede en grote voorspoed. De aarde
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was in volkomen rust. Dit bleef in de hemel niet onopgemerkt. De
paarden berichtten hun Zender wat zich op aarde afspeelde. ‘De
zeven ogen des Heren doorlopen de ganse aarde’ (Zc4:10). Niets
blijft voor Hem onzichtbaar. “Zou Hij die het oor plantte, niet ho-
ren? die het oog vormde, niet zien? De Here kent de gedachten
der mensen” (Ps94:9,11).

De aarde verkeert in rust, maar deze rust was de reden waarom de
Engel des Heren met voor Jeruzalem en de steden van Juda voor-
bede begon te doen. De ’vrede’ van het Perzische Rijk hield immers
de onderdrukking van Juda in. Het volk van God was onderworp
aan een vreemde koning. Jeruzalem lag nog in puin en de dienst
aan Jahweh in een half afgemaakte tempel viel in het niets verge-
leken met de honderdduizenden die zich, verspreid over het grote
Perzische Rijk, voor allerlei afgoden neerbogen. De aarde was in
rust, maar het was geen rust die zijn bron in God vond. De wereld
rustte stevig in de handen van de boze (1Jh5:19) en zelfs Gods eigen
volk dreigde daarin ten onder te gaan.

Dit was het moment dat de Engel des Heren naar voren trad en
zijn voorbede begon: “Here der heerscharen, hoelang nog zult Gij
zonder erbarmen zijn. . . ?” (vs12). Als de volken slechts voor hun
eigen belangen opkomen en Gods volk over de toekomst wanhoopt,
is er toch een Voorbidder in in de hemel. Als van mensen geen
hulp meer te verwachten is – de aarde is in volkomen rust –, dan
blijft de Here toch de ’Bewaarder van Israël, die sluimert noch
slaapt’ (Ps121:4). “Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar
zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde
gemaakt heeft” (Ps121:1v). De Engel bidt voor zijn volk. Het gebed
van Ps122:6, “Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben,
rust genieten”, is in zijn mond. Hij bidt om rust voor zijn volk,
niet de schijnrust die de wereld te bieden heeft (vs11), maar de
ware rust, die alleen Hij geeft (Js9:6; vgl. Mt11:28v). ‘Zoals de
aardse hogepriester vroeger de namen van de twaalf stammen op
zijn borstschild droeg, dicht bij zijn hart (Ex28:29), zo draagt de
ware Hogepriester, die tegelijkertijd de Koning van Israël is, hen
even dicht op zijn liefhebbend hart’ (Unger, p30). Ondanks hun
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ontrouw in het verleden bleef de Engel des Heren in de hemel de
Voorbidder voor Israël.

In zijn gebed vroeg de Engel hoelang God nog zou toornen, hoelang
het nog zou duren voordat Hij zich weer over Israël erbarmde. De
klacht die de getrouwen al eeuwenlang in de mond hadden genomen,
lag nu op de lippen van de Engel des Heren: “Here, God der
heerscharen, hoelang brandt uw toorn tegen het gebedvan uw volk?”
(Ps80:5). “Hoelang nog zullen de goddelozen, o Here, hoelang nog
zullen de goddelozen juichen?” (Ps94:3). “Hoelang moet het land
kwijnen en het gewas van het veld verdorren?” (Jr12:4). “Wees mij
genadig, Here, want ik kwijn weg; genees mij, Here, want mijn
gebeente is verschrikt. Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt en Gij,
Here, hoelang nog?” (Ps6:3v).

Toen de Engel des Heren begon te bidden, kon de Here niet lan-
ger zwijgen. “De Here antwoordde daarop de engel die met mij
sprak, met goede woorden, met troostrijke woorden” (vs13). Het is
onmogelijk dat een gebed van de Heer Jezus onbeantwoord blijft.
De Vader hoort de Zoon altijd (Jh11:42). Daarom antwoordde de
Here met woorden van goedheid en troost. ‘Ontzaglijke tegenstel-
lingen worden hier aangetroffen. Volgens het verslag van de engelen
was het op de ganse aarde nog stil, maar tengevolge van de voor-
bede was de hemel in beweging geraakt. De vijand leefde zorgeloos
voort, maar de Here stond op. Sion werd smadelijk gehoond, maar
des Heren liefdesijver brandde’ (Douma, p49). De wereld was met
zichzelf bezig, maar Gods ogen waren op Palestina gericht, om het
kleine groepje arbeiders aan de tempel te zegenen.

De tolkengel kon Zacharia een boodschap van vreugde doorgeven.
De oude woorden van Jesaja stonden op het punt in vervulling te
gaan. De Here ging nu immers zelf weer voor zijn volk strijden!
“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die
vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt,
die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. Hoor, uw wachters ver-
heffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij,
hoe de Here naar Sion wederkeert. Breekt uit in gejuich, jubelt
eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de Here heeft zijn volk

108



1:7–17 Het eerste visioen: de man tussen de mirten

getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. De Here heeft zijn heilige
arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde
zullen zien het heil van onze God” (Js52:7–10).

De situatie in Zacharia’s dagen vindt zijn parallel in onze tijd. In
zekere zin is ook vandaag ’de hele aarde in volkomen rust’. De we-
reld zegt: ‘vrede en veiligheid’ (1Th5:3), maar het volk van God
wordt verdrukt. Er zijn vandaag valse profeten en valse leraars, die
de Heer Jezus met hun woorden en daden verloochenen (2Pt2:1v),
terwijl spotters de Bijbel belachelijk maken en willen ontkrachten
(2Pt3:3v). De boze engelenmachten waren ook vandaag over de
aarde en bieden haar schijnvrede en valse rust. De religieuze mens
roept: ‘Wij zijn rijk en verrijkt en hebben aan niets gebrek’, maar
in de ogen van de Heer zijn zij blind en naakt (Op3:17v). Wat is
er nog van de heerlijke begintijd van de gemeente over? De ge-
schiedenis van de Kerk is de geschiedenis van Israël. Wij zijn sla-
ven geworden van de wereld, slaven van onszelf. De kerken zijn
verdeeld en van de tempeldienst is niet veel over. De getrouwen
worden vervolgd en ieder die zich christen noemt, wordt gesmaad
(Jh15:18–16:4; 2Tm3:12). De klacht van de martelaren aller eeuwen
stijgt ononderbroken op tot God: “Tot hoelang, heilige en waarach-
tige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de
aarde wonen?” (Op6:10).

Het ’schip van de Kerk’ wordt door de golven geteisterd. De wind
is hen tegen (Mt14:24), maar bovenop de berg is ook nu de grote
Voorbidder in gebed (vs23). In het heiligdom is een Hogepriester,
die onze namen op zijn hart en op zijn schouders draagt. “Wij
hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaar-
dige” (1Jh2:1). “De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij
zo’n Hogepriester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van
de troon van de Majesteit in de hemelen” (Hb8:1). “Daarom kan
Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij
altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden” (Hb7:25). Temidden
van de vijandschap van deze wereld mag de gelovige op Hem zien
die aan de rechterhand van God zit. De aarde verkeert nu in rust,
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maar de dag komt dat de Heer Jezus zelf zal ingrijpen. Op dit mo-
ment doet Hij voorbede voor zijn gemeente. Zo’n gebed móet God
verhoren. Daarom zal de Here ook ons met goede en troostrijke
woorden antwoorden.

Als wij zo op Christus zien, verandert onze houding ten opzichte
van de gemeente. Dat is dan niet langer een handjevol ’Judeeërs’
die iets proberen te herbouwen wat al eeuwen geleden is kapotge-
gaan, maar zij is het gezelschap mensen in wier midden God op
aarde wil wonen (Ef2:20–22), waar Hij zegent en en voor wie de
Heer Jezus voorbede doet. Zo wordt de gemeente temidden van de
vijandschap en de haat van de wereld tóch een overwinnaar. “Wie
zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is
het die rechtvaardigt; wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is
het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods
rechterhand is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de
liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger,
naaktheid, gevaar of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad!” (Rm8:33–35,37).

1:14–17: De betekenis: Gods ijver voor Jeru-

zalem

14 Vervolgens zeide tot mij de engel die met mij sprak:
Predik, zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Je-
ruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, 15∗ maar
Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, ter-
wijl Ik maar een korte tijd vertoornd was, meehielpen ten
kwade. 16 Daarom, zo zegt de Here: Ik keer in erbar-
ming tot Jeruzalem weder; mijn huis zal daarin gebouwd
worden, luidt het woord van de Here der heerscharen,
en het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden.
17 Predik verder: Zo zegt de Here der heerscharen:
Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede;
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nóg zal de Here Sion troosten, Jeruzalem nóg verkie-
zen.

De inhoud van de troostwoorden, die de Here als antwoord op
het gebed van de Engel des Heren tot de tolkengel sprak, staat
in de verzen 14–17. De tolkengel gaf de antwoorden aan Zacharia
door, die ze op zijn beurt weer tot het volk moest ’prediken’, of,
beter vertaald, ze moest ’uitroepen’. Na de ballingschap mocht
Zacharia de woorden uit Jesaja’s profetie op en zijn volk toepassen:
“Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van
Jeruzalem, roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn
ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel
ontvangen heeft voor al zijn zonden. . . . Hoor, iemand zegt: ‘Roep!’,
en de vraag klinkt: ‘Wat zal ik roepen?’ . . . Klim op een hoge
berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode
Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie,
hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen met kracht. . . ”
(Js40:1v,6,9v).

Zacharia hoorde uit de mond van de engel dat de Here niet langer
op zijn volk toornde. De toorn die tot de ballingschap geleid had
(vs2), was ten einde. Nu brak weer een tijd van genade aan, waarin
deHere voor zijn volk ijverde: “Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion
in grote ijver ontbrand!” (vs14). Gods toorn was in liefde veranderd,
zijn passiviteit in activiteit. Hij bleef niet langer toeschouwer, maar
Hij was in ijver ontbrand. God gaf nog steeds om zijn volk. Daarom
erbarmde Hij zich weer over Jeruzalem en troostte Hij Sion weer!

Toch was de ballingschap nodig geweest. Op Israëls ontrouw en on-
gehoorzaamheid kon niets anders dan toorn volgen. Om die reden
had de Here zijn geliefde stad en zijn verbondsvolk in de handen
van hun vijanden moeten overgeven: “Mijn erfdeel was Mij gewor-
den als een leeuw in het woud, het had tegen Mij gebruld; daarom
ben Ik het gaan haten” (Jr12:8), was de klacht van de Here ge-
weest. Daarom luidde zijn opdracht aan de volken van de aarde
toen: “Beklimt zijn wijnbergen en richt verwoesting aan, doch re-
kent niet voorgoed af” (Jr5:10), wat de ballingschap tot gevolg had
gehad. In het bijzonder had Babel deze opdracht van God gekre-
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gen: “Ik ben tegen mijn volk toornig geweest, Ik heb mijn erfdeel
ontwijd en het in uw macht gegeven” (Js47:6), waarop de legers van
de Babyloniërs tegen Jeruzalem optrokken om het met de grond ge-
lijk te maken en zijn inwoners naar een vreemd land weg te voeren.
De God van Israël moest zeggen: “Ik heb mijn huis verlaten, mijn
erfdeel verworpen; Ik heb mijn zielsgeliefde gegeven in de greep van
haar vijanden. . . . De roofvogels komen er van alle kanten op af.
Gaat heen, verzamelt al het gedierte des velds, doet het komen om
te eten!” (Jr12:7,9). Zo had zijn toorn tegen Israël gewoed.

Toch duurde Gods toorn niet eeuwig. God wilde zijn volk alleen
tuchtigen om het zo weer bij Hem, ’de bron van levend water’
(Jr2:13), terug te brengen. Dat was Gods plan geweest: “Maar
nadat Ik hen heb weggerukt, zal Ik Mij weder over hen erbarmen en
hen terugbrengen” (Jr12:15). Gods toorn was wel groot (Zc7:12),
maar zou slechts een korte tijd duren (Zc1:15). “Want een ogenblik
duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen” (Ps30:6). “Niet
altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen” (Ps103:9; vgl.
Js57:16). “Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot er-
barmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik
mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige
goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Here”
(Js54:7v). Zacharia mocht het nu uitroepen dat Gods toorn voorbij
was en dat de tijd van genade en liefde, de ’zangtijd’ (Hl2:12), weer
was aangebroken.

Maar nu Gods toorn zich niet langer tegen Israël richtte, werden de
volken het voorwerp van de Goddelijke gramschap. God had hun
de taak toevertrouwd om zijn volk te tuchtigen, maar zij beoogden
de totale vernietiging van Israël Vandaar Gods verwijt aan Babel:
“Ik heb mijn erfdeel in uw macht gegeven; gij hebt het geen barm-
hartigheid bewezen; op de grijsaard hebt gij ook uw juk zwaar doen
drukken. En gij zeidet: Ik blijf eeuwig gebiedster. . . ” (Js47:6v).
Daarom zou Babel in het oordeel van Edom delen: “Ik heb al de
lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israël gesproken
hebt: zij zijn verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! Ja,
gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote woorden
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tegen Mij opeengestapeld – Ik heb het wel gehoord. Daarom, zo
waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, met dezelfde toorn
en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook
handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal”
(Ez35:12v,11). Gods toorn had zich van Israël afgewend en op deze
overmoedige volken gericht (vs15).

Israël mocht zich echter opnieuw het voorwerp van Goddelijke gunst
weten. De Here keerde zich weer in erbarming tot zijn volk (vs16),
wat ook de boodschap van het eerste visioen was geweest. Vroe-
ger was God ook met zijn volk geweest, en zolang Hij bij hen was,
hoefden zij geen kwaad te vrezen (vgl. Ps23:4). Noch Egypte, noch
Assur, noch Babel konden het toen van Gods volk winnen. Maar
op het moment dat de Here de tempel verliet en zijn stad en land
prijsgaf, werd Israël een prooi voor de volken. “Zie, Ik ontbied
vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen,
en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van
elke berg en elke heuvel en uit de rotskloven” (Jr16:16). Gelukkig
duurde Gods toorn maar ’een korte tijd’ (vs15). Zo had Hij het ook
bepaald: “Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, tot-
dat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer
het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”
(Hs5:15). Oprecht berouw zou Gods erbarmen weer opwekken. Als
de Judeeërs God weer wilden dienen, zou de Here naar Sion terug-
keren (Hs6:1–3). “Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het
is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want
uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met
haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle
koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft
gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid” (Ps102:14–17).

De beloften die Zacharia ontving, betroffen het welslagen van de
herbouw van de tempel en van Jeruzalem en de persoonlijke te-
genwoordigheid van de Here in deze stad (vs16). Er zou opnieuw
een tijd van grote voorspoed aanbreken, een tijd dat de steden van
Juda, waarvoor de Engel des Heren had gebeden (vs12), zouden
overstromen van Gods weldaden. De Here zou Sion weer troosten,
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want Jeruzalem was nog steeds de stad die Hij liefhad en verkoos
(vs17). “Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het zich ter
woning begeerd: Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wo-
nen, want haar heb Ik begeerd. Haar voedsel zal Ik rijkelijk zegenen,
haar armen zal Ik met brood verzadigen, haar priesters zal Ik met
heil bekleden, haar vromen zullen vrolijk juichen” (Ps132:13–16).

Deze beloften vonden in Zacharia’s tijd een eerste vervulling. Zo’n
vier jaar later zou de tempel gereed komen (Ea6:15). En enkele
tientallen jaren daarna zouden onder leiding van Nehemia de muren
van Jeruzalem weer worden hersteld. Deze profetie zal een geweldige
stimulans voor de Judeeërs zijn geweest en hen hebben bemoedigd
om het werk voor te zetten.

Toch keerde de Here niet in die tijd naar Sion terug om opnieuw
in de tempel te komen wonen. In zekere zin gebeurde dat pas in
de tijd van de evangeliën, toen God in de Messias, Jezus van Na-
zareth, vol erbarming bij zijn volk kwam. Dit vormde een tweede
vervulling. De Messias kwam om de tijd van zegen, waarover de
verzen 16–17 profeteren, te doen aanbreken. Maar helaas was zijn
volk niet gereed om Hem te ontvangen: “Hij kwam tot het zijne, en
de zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Jh1:11). De ’Vorst van
het leven’ hebben zij daarentegen gedood, waardoor de ’tijden van
verkwikking en van de herstelling van alle dingen’ nog niet konden
aanbreken (Hd3:15,19,21). De definitieve vervulling wacht daarom
nog op de toekomst, op de tijd dat de Messias voor de tweede keer
bij zijn volk zal komen, niet om opnieuw gedood te worden, maar
om te regeren (zie Hb9:28). Dan zal de Here weer in de tempel ko-
men wonen (Ez43:1vv; 48:35), zodat de tijd van voorspoed ècht zal
aanbreken en nooit meer zal ophouden. “Te dien dage zal Ik de ver-
vallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten
en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen
als in de dagen van ouds. Zie, de dagen komen, luidt het woord des
Heren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiven-
treder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen
van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. Ik zal een
keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zul-
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len zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de
wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht
daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet
meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hen gegeven heb, zegt
de Here, uw God” (Am9:11,13–15). “Want de Here troost Sion,
Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en
haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen
er gevonden worden, loflied en geklank van gezang” (Js51:3).

Wat een geweldige lessen bevat dit eerste visioen! Zacharia en de
Judeeërs mochten mochten zich sterken met de gedachte dat het
belang van hun arbeid niet in uiterlijke zaken lag. Niet de grootte
van de tempel, de kostbaarheid van zijn gerei of de sterkte van
Jeruzalems muren bepaalde of God weer bij zijn volk zou komen
wonen. Nee, het ging God om hun gezindheid, om hun hart, of zij
Hem wilden gehoorzamen en dienen. De wereld maakte het niets uit
dat in een uithoek van het uitgestrekte Perzische Rijk een tempel
voor Jahweh werd gebouwd. Maar voor de Here was het kostbaar.
Daar was zijn hart. Daar, temidden van de ’mirten’, wilde Hij
wonen. En die mensen, voor wie de Engel des Heren in de hemel
voorbede had gedaan, wilde Hij weer zegenen!

Noten

1:7–17 Zacharia’s acht nachtgezich-
ten zijn volgens een vast patroon op-
gebouwd, waarvan alleen het vierde
visioen (Zc3) afwijkt. De opbouw
is: 1. inleidende woorden; 2. een
beschrijving van het gezicht; 3. de
vraag naar de betekenis; 4. de be-
tekenis. Op vier visioenen volgt
nog een extra boodschap (1:14–17;
2:6–13; 4:6–10a; 6:9–15; zie uitge-

breid Meyers (1987), p.lvii–lix).

1:7 Op de 24e dag van de 11e
maand, dat is de maand Sebat, in
het tweede jaar van Darius: De ge-
noemde datum komt overeen met 15
februari 519 v.Chr.. Dit is 3 à 4
maanden na de datum van vs1,
exact 5 maanden na de hervatting
van de tempelbouw (Hg1:14–2:1)
en twee maanden na Haggäı’s laat-
ste boodschap (Hg2:11,19,21). De
Here schenkt nieuwe openbarin-
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gen op de dag die aan Israëls her-
nieuwde gehoorzaamheid herinnert
(Leupold, p30). De tijdsaanduiding
geeft aan dat het nog steeds ’de tij-
den van de volken’ zijn (Lk21:24; zie
bij vs1). Dat is precies de conclu-
sie van de ’paarden’ in 1:11 (zie de
commentaar).

Sebat: Deze Babylonische naam
voor de elfde maand is tijdens de
ballingschap door de Joden over-
genomen (vgl. ’Kisleu’ in 7:1). In
deze maand, die ruwweg met onze
maand februari overeenkomt, is het
in Palestina meestal redelijk mooi
weer. De oude Joden kenmerk-
ten de maand Sebat als de maand
waarin de amandelboom zijn bloe-
sem voortbrengt (NBD, p157vv).
In de beeldspraak van het OT sym-
boliseert de amandelbloesem het
priesterschap dat God heeft uitge-
kozen (Nm17). Het is zeer treffend
dat dit precies het thema van het
eerste visioen vormt: Na een lange
tijd van ’winter’ voor het Joodse
volk (de ballingschap; vgl. Jr8:20;
Lk21:28–31; Jh10:22), wordt er in
de hemel weer de priesterlijke dienst
van de voorbede verricht (vs12)!

kwam het woord des Heren tot de
profeet Zacharia: De herhaalde in-
leidende profetische formule (zie bij
vs1) geeft de ernst van de bood-
schap aan. In het oude Oosten was
het zeer gebruikelijk om het belang
van iets uit te drukken door be-
paalde herhaalde formules (zie bijv.
vs3).

1:8 Deze nacht: Er zijn drie moge-
lijke vertalingen geopperd voor het
lidwoord ha voorafgaand aan lajlāh
(’nacht’): 1. het geeft een aanwij-
zend voornaamwoord weer (’deze
nacht’; zie GKC, §126a–b; vgl.
de NV); 2. het is een accusati-
vus van tijdsduur (’gedurende een
[hele] nacht’; zo Keil, p228), maar
verwijst niet noodzakelijk naar de
voorafgaande nacht; 3. het geeft al-
leen de tijd van de dag aan waarop
de visioenen kwamen, zonder ver-
dere aanduiding welke nacht het
was of hoe lang de visioenen duur-
den (’ ’s nachts’, ’bij nacht’, ’toen
het donker en niet licht was’; vgl.
2Kn25:4; zie Meyers, 1987, p109v).
De eerste vertaling is het meest
waarschijnlijk. In dat geval heeft
Zacharia de inhoud van de visioe-
nen de volgende dag aan de inwo-
ners van Jeruzalem bekendgemaakt
(vgl. vs14,17: ’predik’).

Omdat de andere zeven visioe-
nen niet gedateerd zijn, nemen de
meeste uitleggers aan dat Zacharia
alle acht visioenen in dezelfde nacht
kreeg, dus de nacht voorafgaande
aan de 24e van de 11e maand (vs7;
een Joodse dag begon met zonson-
dergang). Waarschijnlijk zaten er
tussen de visioenen wel korte pau-
zes, want aan het begin van het
vijfde visioen moet de profeet ge-
wekt worden (4:1). Aan dit nach-
telijke schouwen van de profeet ont-
lenen de visioenen overigens de be-
naming: ’nachtgezichten’.
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Op veel plaatsen symboliseert de
nacht een periode van lijden en
verdrukking, terwijl Gods verlos-
sing met de dageraad aanbreekt (zie
bijv. Ps30:6; 46:6; 77:6–8; Js26:9;
Ml4:1v; Jh13:30; Rm13:12). Om
die reden worden profeten wel met
wachters vergeleken, die gedurende
de nacht waken en naar het aan-
breken van de morgen uitzien (vgl.
Js21:6–9,11v; Ez3:17; Hk2:1).

heb ik een gezicht gehad: De ik-
persoon is natuurlijk Zacharia, hoe-
wel het grammaticaal gezien naar
de Here verwijst. God legt Zacha-
ria als het ware de woorden in de
mond om de nachtgezichten te be-
schrijven. Heel 1:7–6:15 is in de ’ik’-
vorm geschreven, net als het boek
Ez, waarin de profeet ook steeds
in de eerste persoon over zichzelf
spreekt (m.u.v. Ez1:3; 24:24).

‘Ondanks dat het gezicht gedurende
de nacht kwam, waakt de profeet er
zorgvuldig voor de indruk te wek-
ken dat hij alles had gedroomd’
(Baldwin, p94). De profeet schreef
rā’̂ıtĥı (’ik zag’), niet chālamt̂ı (’ik
droomde’). Visioenen zijn geen
dromen, evenmin somnambulisme,
maar bijzondere openbaringen van
Godswege: “De Here deed hem
zien” (Zc1:20; 3:1). In het begin
van de openbaringsgeschiedenis be-
diende God zich van dromen, zo-
als de droom van Jakob te Bethel
(Gn28:11–16) en de dromen van Jo-
zef (Gn37,40,41). Maar in de loop
van de tijd werd de waarde van dro-

men als middel waardoor God zich-
zelf aan mensen openbaarde, min-
der. Jeremia velde wegens het grote
misbruik een uitermate ongunstig
oordeel over de droom als openba-
ringsmiddel (zie Jr23:25–28), waar-
mee Zacharia blijkbaar instemde
(Zc10:2). Daarom is het erg on-
waarschijnlijk dat Zacharia zich
voor zijn verkondiging op dromen
zou hebben beroepen (Edelkoort,
1945, p41).

Tijdens de visioenen was de pro-
feet wakker (Zc4:1). De profeet
ziet, hoort, denkt, vraagt, ant-
woordt, herinnert zich later alles
en kan het nauwkeurig doorvertel-
len (Douma, p32; vgl. 1:9,19,21; 2:2;
3:5; 4:2,4,5,11,12,13; 5:2,6,10; 6:4).
Het werkwoord rā’āh (’zien’) wordt
in het algemeen gebruikt om per-
ceptie door middel van de visuele
organen aan te duiden (Mitchell,
p116v). Hier heeft het evenwel de
technische betekenis van ’een ge-
zicht krijgen’, ’een openbaring ont-
vangen’ (vgl. de SV met de NV;
vgl. Nm12:6; Js30:10; zie TWOT,
p823v). Het werkwoord (in de qal
of hif‘il) draagt dezelfde betekenis
in bijv. Js6:1; Jr1:11,13; 24;1; Ez1:1;
Am7:1,4,7; 8:1; 9:1; Zc1:20; 3:1.

Een profeet is een ’ziener’ (rō’eh;
1Sm9:9), dat is iemand die als het
ware in de hemel kan inblikken
om Gods gedachten te leren ken-
nen. Natuurlijk is het God die
de profeet dit ’zicht’ geeft, wat
Hij door zijn Heilige Geest doet
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(’geestvervoering’; Hd10:10; 11:5;
Op1:10). Gezichten konden zo-
wel komen als de profeet waakte
(Dn10:7), dus overdag (Hd10:3), als
ook ’s nachts (Gn46:2). Alle pro-
feten konden gezichten krijgen, zo-
wel de ’schrijvende’ profeten (Js1:1;
Ob:1; Na1:1) als de ’sprekende’
profeten (2Sm7:17; 1Kn22:17,19;
2Kr9:29). De bekendste voorbeel-
den in het OT zijn natuurlijk Ez
en Dn, terwijl Op dat in het NT is.
In het NT worden gezichten verder
voornamelijk door Lk genoemd: Za-
charia (Lk1:22), Ananias (Hd9:10),
Cornelius (10:3), Petrus (10:10vv)
en Paulus (16:9; 18:9) ontvingen ge-
zichten (vgl. zo de ’dromen’ bij Mt:
1:20; 2:12,13,19,22; 27:19; zie verder
ISBE, 4,993v). De gezichten van
Zacharia vinden vooral hun parallel
in Jr1:11vv, Ez8:1vv en Am7:1vv.

Inhoudelijk zijn Zacharia’s visioe-
nen geen verwoording van oude,
mythologische voorstellingen of van
de eigen fantasie van de profeet, zo-
als dit wel bij de valse profeten ge-
beurde (Jr23:16,26). De visioenen
beschrijven geestelijke werkelijkhe-
den, die de profeet met open ogen
heeft gezien. Het zijn middelen
waardoor God zichzelf aan zijn volk
openbaarde (Douma, p31).

Het eerste visioen bestaat uit drie
delen: 1. De aanwezigheid van de
Engel des Heren in het wereldge-
beuren (vs8–11); 2. De voorbede
van de Engel des Heren voor Je-
ruzalem en de steden van Juda

(vs12–13); 3. De gevolgen van die
voorbede: de beloften van zegen
(vs14–17).

zie: Het tussenwerpsel hinnēh
(’zie’) komt in Zacharia’s acht visi-
oenen vaak voor (1:8,11,18; 2:1,3,9;
3:4,8,9,9; 4:2; 5:1,7,9; 6:1,8,12). Het
roept de lezer op om wat er volgt,
nauwkeurig in zich op te nemen. In
dit geval is dat de ’man op het rode
paard’, die immers het middelpunt
van het eerste visioen vormt. Een
uitroepteken (’zie!’) zou de beteke-
nis van hinnēh in de vertaling nog
beter doen uitkomen.

een man gezeten op een rood
paard: Allereerst moet de identi-
teit van deze persoon worden vast-
gesteld. Er zijn hierover twee me-
ningen: Sommige uitleggers zien
in deze man een (gewone) engel,
bijv., in navolging van Hiëronymus,
de aartsengel Michaël, de engel-
vorst van Israël (Dn10:13,21; 12:1;
Op12:7). Anderen vereenzelvigen
deze man echter met de Engel des
Heren, waarvan vs11 zegt dat Hij
óók tussen de mirten stond. De
Joodse uitleggers zijn evenzo ver-
deeld: Rashi ziet hierin een engel
(zie Cashdan, p273), terwijl rabbi
Jochanan zegt: ‘Onder de ’man’ is
de Heilige – geprezen zij Hij – te
verstaan, want het heet: ‘de Here
is een krijgsheld’ (Ex15:3), de Here,
dat is zijn naam.’ (Sanhedrin, 11,93;
citaat in Brunner, p19v).

Voor deze laatste opvatting pleit:
1. De uitdrukking ‘ōmēdh bên hah
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adhasŝım (’staande tussen de mir-
ten’) komt precies zo in vs10v voor,
alleen dan met het bepaald lid-
woord, wat erop lijkt te wijzen dat
het driemaal om dezelfde persoon
gaat; 2. De beschrijving in vs8,10
waakt ervoor om de man tussen de
mirten onder één noemer te scha-
ren met de paarden; 3. Uit vs8 volgt
dat deze man een zekere autoriteit
over de paarden heeft, terwijl hij in
vs10 kennis heeft van de taak van de
paarden. Beide kenmerken zijn in
vs11 bij de Engel des Heren aan-
wezig: De paarden leggen bij Hem
verantwoording af, terwijl uit het
woord ’antwoorden’ blijkt dat Hij
hun zelf die taak had gegeven. De
identificatie van de man op het rode
paard als de Engel des Heren ligt
dus voor de hand.

Sommige uitleggers (Keil, p229;
Leupold, p37v) hebben hiertegen
ingebracht dat het wel zeer vreemd
is dat de paarden verslag uitbrengen
aan iemand die met zijn rug naar
hen toe staat (vs8: de paarden staan
achter de man tussen de mirten, niet
tegenover hem of naast hem). Bo-
vendien was het gebruikelijk dat de
leider van een squadron op de mis-
sie meeging, zodat er geen noodzaak
was voor het uitbrengen van een
rapport. In dit geval vormt de Engel
des Heren dan een aparte persoon
in het visioen, en staat Hij eveneens
tussen de mirten, naast de man op
het rode paard. Enkele kanttekenin-
gen hierbij: Ten eerste staat in vs11
niet expliciet dat de paarden ach-

ter de man op het rode paard ston-
den toen ze hem rapport uitbrach-
ten, maar dit wordt alleen in vs8
gezegd, wat niet veel meer hoeft te
betekenen dan dat de profeet eerst
zijn ogen op de leider vestigde, en
pas daarna op de paarden (Deane,
p2). Ten tweede antwoordt de man
tussen de mirten op de vraag uit
vs9: ‘Wie/wat zijn dezen [de paar-
den]? (Hebr.: māh ’ēlleh)’ niet met
de woorden ’wij zijn. . . ’, maar met:
’dezen zijn. . . (Hebr.: ’ēlleh)’. De
berijder van het rode paard vereen-
zelvigt zich dus niet met de andere
paarden. Een extra argument is dat
de paarden geen berijders lijken te
hebben (althans de tekst noemt hen
niet), waardoor het eerste paard,
dat wèl een berijder heeft, wordt on-
derscheiden. Al met al kan gecon-
cludeerd worden dat de man op het
rode paard (vs8,10) dezelfde is als
de Engel des Heren (vs11).

Bij vs11 zal betoogd worden dat de
Engel des Heren op zijn beurt met
de Heer Jezus vereenzelvigd moet
worden, door wie God zichzelf im-
mers steeds aan de mensen open-
baart. Dit komt overeen met de
beschrijving van de man tussen de
mirten, die op een rood paard zit,
wat oordeel symboliseert. Op di-
verse plaatsen wordt ditzelfde van
de Heer Jezus gezegd (Js63:1–6;
Op19:11–16). Verder is de man tus-
sen de mirten de aanvoerder van de
hemelse legermachten (’paarden’)
en vormt hij zo het middelpunt van
de gebeurtenissen. Ook dit is een
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kenmerk dat van de Heer Jezus
vermeld wordt (Mt26:53; Hb1:7v;
Op5:6).

gezeten: Het werkwoord rākhabh
(’zitten’) wordt normaal vertaald
door ’rijden’. De basisbetekenis
is ’ergens op geplaatst zijn’ (KBL,
p890v). Hier heeft het deze laat-
ste betekenis (’gezeten’) om een te-
genspraak met het vervolg, waar
staat dat het paard en zijn berij-
der tussen de mirten ’stonden’, te
vermijden. Een alternatieve ver-
taling is: ‘een man, berijdend een
rood paard, en halt gehouden tussen
de mirten’. Het werkwoord ‘āmadh
(’staan’) kan namelijk ook ’halt
houden’, ’stilstaan’ betekenen (zo
bijv. in Jz10:13; 1Sm20:38; Jn1:15;
vgl. GHCL, p637 sub 3). Een paral-
leltekst is Dt33:26v, waar van God
zelf staat dat Hij ’als uw helper
langs de hemel rijdt (rōkhēbh)’.

een rood paard: Het Hebr. woord
’ādhōm kan ’rood’ in diverse tin-
ten aanduiden, variërend van roze
tot roodbruin. Het bijvoeglijk
naamwoord komt in het OT ver-
der voor in Gn25:30; Nm19:2;
2Kn3:22; Hl5:10; Js63:2; Zc1:8
(’rode paarden’) en 6:2, terwijl
het bijbehorende werkwoord ādham
(’rood zijn’) o.a. in Ex25:5; Sp23:31
en Js1:18 gebruikt wordt. Vol-
gens Brenner (p69vv,80) betekent
’ādhōm hier ’bruin’ of ’voskleurig’,
zoals ook de Arabieren hun bruine
paarden ’rood’ noemen.

Wat een mogelijke symbolische be-

tekenis betreft, ’ādhōm kan de
kleur van bloed (2Kn3:22) en van
druivesap (Js63:2) aangeven, zodat
het voor de hand ligt deze kleur
met ’oordeel’ te verbinden. Vgl.
Op19:11–16, waar de Heer Jezus,
ook een paard berijdend, komt om
te oordelen, en Hij eveneens geken-
merkt wordt door de kleur rood
(hier is echter niet het paard maar
de kleding rood), en ook Js63:1–6.
De kleur rood kan echter ook ’reini-
ging’ symboliseren, zoals in de rood-
geverfde ramsvellen van de taber-
nakel (Ex25:5; 26:14; e.a.p.) en bij
het offer van de rode koe (Nm19:2;
vgl. Hb9:11–14; Js1:18). Als deze
symboliek op het visioen wordt toe-
past, wordt de Heer Jezus dus zo-
wel gezien als Iemand die oordeelt,
als als Iemand die verlost. Het oor-
deel betreft zowel de heidenvolken,
tegen wie Gods toorn ontbrand is
(vs15, 18–21). als Israël zelf, dat
al door de ballingschap getuchtigd
was (vs2) en zolang de ’tijden van
de volken’ voortduurden, onder het
oordeel zou blijven (Lk21:24). De
Engel des Heren gaf de diverse we-
reldrijken (voorgesteld door de drie
groepen paarden) vrij spel in Pales-
tina. Toch is voor Israël herstel mo-
gelijk. De man op het rode paard is
immers niet alleen een legeroverste
(vs10v), maar ook een voorbidder
(vs12), waardoor er vergeving voor
Israël mogelijk is (Js1:18; Zc13:7–9)
en de zegeningen van vs14–17 wer-
kelijkheid kunnen worden.

staande tussen de mirten: De
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LXX leest i.p.v. ’tussen de mir-
ten’ ’tussen de bergen’ (ana me-
son toon oreoon), blijkbaar door
hehār̂ım (hhrjm) i.p.v. hahadhasŝım
(hhdsjm) te lezen en door verwar-
ring met Zc6:1–3.

De mirt (myrtus communis L.)
komt veel in Palestina voor, in het
bijzonder in de streek rond het Meer
van Galilea, bij Samaria en rond Je-
ruzalem. De mirt floreert het beste
op vochtige plaatsen, dus in de da-
len bij rivieren en beken (vgl. Ver-
gilius, Georgica, IV,124: ‘amantes
littora myrtos’, ’de mirten houden
van oevers’). De mirt is geen boom
maar een grote struik (dus zonder
stam) van gemiddeld 2 à 3 m hoog
en onder gunstige omstandigheden
maximaal 4 m. Het loof blijft het
hele jaar door groen, zodat ook in de
wintertijd (1:7) nog een dicht bla-
derdek aanwezig is. De glimmende,
donkergroene bladeren zijn lang en
smal, voelen leerachtig aan en wer-
den vaak geplukt bij het loofhut-
tenfeest (Ne8:16). In het voorjaar
groeien er witte of rozeachtige, licht-
geurende bloemen aan de mirt, ge-
volgd door donkerblauwe bessen la-
ter in het jaar, die eveneens een geur
verspreiden (ISBE, 3,451; ZPEB,
4,326).

De mirt wordt behalve in
Zc1:8,10,11 nog in Ne8:16 en
Js41:19 en 55:13 genoemd. Deze
laatste teksten houden alle drie ver-
band met het Vrederijk: Js41:19 en
55:13 direct, en Ne8:16 indirect (o.a.

van de bladeren van de mirt maak-
ten de Joden de loofhutten op het
loofhuttenfeest, welk feest echter
vooruitwijst naar het Vrederijk; zie
Lv23:33–38; Zc14:16). Het Hebr.
woord hadhas (’mirt’) komt verder
alleen nog als persoonsnaam voor,
en wel als de Hebr. naam van Es-
ther: Hadassa (Es2:7). Dit Joodse
meisje typificeert haar volk. On-
danks de vele vijanden waakt God
in zijn voorzienige regering over zijn
volk. Dit is ook precies het thema
van het eerste visioen: Israël is in
de macht van wereldrijken, maar
God houdt nog steeds van zijn volk
en zorgt ervoor (vs11–15). Het is
daarom het beste om de mirten in
dit visioen als een symbool voor het
volk Israël te beschouwen. Israël,
hoewel verdrukt en slaaf in zijn ei-
gen land, is nog steeds Gods volk.
En God heeft grote plannen met
hen (vs13): Straks zal Israël het
belangrijkste volk op aarde zijn
(Js2:1–3). Edelkoort (1945, p44)
vermeldt nog dat de bloesem van
de mirt in het Midden Oosten de
bruidsbloem bij uitstek was. Het
Hebr. woord hadhas is zelfs ver-
want aan het Assyrische hadassatu,
’bruid’. Dit past bijzonder goed
bij de gegeven uitleg, want in het
OT wordt Israël op veel plaatsen de
’bruid van de Here’ genoemd (zie
bijv. Js49:18; 54:4–8; 61:10; 62:4v;
Jr2:2v; Ez16:3–14; Hs2:18v).

De mirt staat dus symbool voor
Israël. Volken worden in de
Bijbel wel vaker met bomen
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vergeleken (zie bijv. Ps80:9–12;
Ez31:3–18; Dn4:10–15,20–22; vgl.
ook Ri9:8–15). Israël wordt nu niet
onder het beeld van de sterke ei-
ken van Basan of de majestueuze
ceders van de Libanon gezien, maar
slechts met een middelgrote struik,
de mirt. Israëls glorietijd was allang
voorbij (vgl. Ps80). Andere rijken
regeerden de wereld, veel machti-
ger en groter dan Israël ooit was
geweest. Sion was nu ’degene naar
wie niemand vroeg’ (Jr30:17). Van-
daar dat Israël als niet zo indruk-
wekkende mirt wordt voorgesteld.
Toch symboliseert de mirt ook iets
van de welgevalligheid van het over-
blijfsel van de Joden in Palestina in
de ogen van de Here: de mirt kon
zeer aangenaam ruiken. ‘De bloe-
men van de mirt verspreiden een
zoetige geur als zij beschadigd wor-
den, zodat de mirt de zonderlinge
bevalligheid van Israël in smart il-
lustreert’ (Boice, p163). Ook al
werd Palestina door heidense vol-
ken vertreden, het bleef in Gods
ogen toch het ’Sieraadland’ (Dn8:9;
11:16,41,45). Daarom wordt de
Engel des Heren, de man op het
rode paard, niet in verbinding met
de grote wereldrijken gezien, maar
staat Hij tussen de mirten. Gods
liefde voor zijn volk blijft (Lv26:44v;
Dt7:7v; Jr30:11). Israël is ’als een
lelie tussen de distels’ (Hl2:2), als
een ’schat’ die in de ’akker’ van de
wereld is verborgen (Mt13:44,38).
En de plannen die God nog steeds
met zijn volk heeft, zullen tot het

aanbreken van het Vrederijk leiden.
Ook al ’brandt’ Israël als de bran-
dende braamstruik, een beeld van
de verdrukking van de zijde van
Egypte (Ex2:23–3:9), tóch heeft de
Engel des Heren in het midden
van deze ’braamstruik’ zijn verblijf-
plaats (Ex3:2; Dt33:16).

in de diepte: De plaats waar de mir-
ten worden gezien is ’in de diepte
(bammes.ullāh)’. Voor m

es.ullāh zijn
twee afleidingen geopperd. Voorna-
melijk de vroegere uitleggers leid-
den het van de stam s. ālal (’donker
zijn/worden’) af. Hierbij nam men
aan dat mes.ullāh een andere vorm
voor mes. illāh (’schaduw’) was, zo-
dat het woord ’een schaduwrijke
plaats’ betekent (zo de LXX [katas-
kios ]; zie verder GHCL, p501; Mey-
ers, 1987, p110v). De meeste mo-
derne uitleggers prefereren echter
een afleiding van s. ûl (’diep zijn’).
mes.ullāh is dan een andere vorm
(scriptio defectiva) voor mes. ûlāh
of mes. ôlāh (’[water]diepte’, ’diepte
[van een oceaan]’), zodat het ’een
diepe plaats’ betekent (zo de Vulg.
[in profundo] en verder BDB, p847;
KBL, p556).

Men heeft de aanduiding ’in de
diepte’ op verschillende manieren
uitgelegd. Ten eerste vinden de Tar-
gum, de Talmoed, de Joodse ge-
leerde David Kimchi (1160–1235)
en ook enkele christelijke uitleggers
er een verwijzing naar de stad Ba-
bel in, waarnaar de Joden gedu-
rende de ballingschap waren ver-
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bannen. Het eerste visioen zou
dan de wereldsituatie beschrijven
voordat Cyrus Babel innam. De
Joden waren toen nog in balling-
schap, maar het visioen zou dan la-
ten zien wat er in die tijd in de
hemel plaatsvond: de Engel des
Heren doet voorbede voor Israël
(vs12), waarop God antwoordt met
het zenden van koning Cyrus. Vol-
gens een tweede uitleg moet aan
een bepaalde plaats in de nabijheid
van Jeruzalem waar mirten groei-
den, gedacht worden, zoals het dal
Kidron aan de voet van de Olijfberg
(vgl. 2Kn25:4; Ne8:16). De bete-
kenis van het visioen is dan dat de
Here weliswaar nog niet in de tem-
pel was teruggekeerd, maar dat Hij
al wel vlak voor de muren van Jeru-
zalem stond, gereed om daar weer
binnen te gaan (Baldwin, p95; vgl.
ook Barker, EBC, p611). Een ar-
gument voor deze uitleg is dat voor
mes.ullāh een lidwoord staat, zodat
aan een bepaalde, voor Zacharia en
zijn tijdgenoten bekende plaats ge-
dacht is. ‘Maar aangezien de profeet
geen werkelijke, maar een denkbeel-
dige scène beschrijft, is misschien
het meeste dat gezegd kan worden,
dat het vertrouwde landschap rond
de Kidron hem van materiaal voor-
zag om zijn beeld mee te beschrij-
ven’ (Mitchell, p119). Een derde
uitleg verstaat onder de ’diepte’ de
diepten van de zee en de onderwe-
reld, een zinnebeeld van het machts-
gebied van het rijk van de duister-
nis. Zo heeft de ’diepte (s. ûlāh)’ uit

Js44:27 ook een symbolische bete-
kenis (zo bijv. Frey, p53). Het mir-
tenwoud zou dienen om de ingang
van deze onderwereld te beschut-
ten. Een vierde uitleg denkt aan
een bepaalde plaats aan de ingang
van de hemel (Elliger, p101; vgl.
Baldwin, p95,n1), ’de aan de oer-
oceaan gelegen hof van God’ (Van
der Woude, p35, met een verwij-
zing naar o.a. Ez31:6–9). Als de
paarden inderdaad engelenmachten
voorstellen (zie onder), dan lijkt
een hemelse locatie voor het visi-
oen voor de hand te liggen. Maar
dat ’de diepte’ de hemel symboli-
seert, is minder waarschijnlijk. Vol-
gens een vijfde uitleg wordt de voor-
hof van de tempel bedoeld. Mey-
ers (1987, p110) noemt Rudolph die
mis. lāh (’gebedsplaats’) wil lezen, en
Lange (p27; vgl. G.A. Smith, p285)
verwijst naar Hitzig die mes. illāh
(’schaduwplaats’) leest, wat hij ver-
volgens door ’tent’ vertaalt, d.i. de
Godstent, de tabernakel. Volgens
Hitzig dienden de mirten ervoor om
de paarden daaraan vast te binden.
Een zesde uitleg is die van Meyers
(1987, p110v), die mes.ullāh even-
eens door ’schaduw’ vertaalt en dit
vervolgens als een hendiadys met de
’mirten’ opvat, zodat beide woorden
een ’volstrekte duisternis’ aangeven
(de mirt heeft een zeer dicht bla-
derdek). Het visioen heeft dan de
’verborgenheid van de inlichtingen-
dienst van de kosmische Heerser’ tot
thema.

De zevende en o.i. beste uitleg is om
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in ’de diepte’ een symbool te zien
voor de verdrukking die het volk
Israël in die tijd onderging. Het
woord mes. ûlāh/m

es. ôlāh (of de ver-
korte vorm s. ûlāh) betekent lett. ’een
[water]diepte’ (zo bijv. in Ex15:5;
Jb41:23; Js44:27), zowel van ri-
vieren (Zc10:11) als van de zee
(Ps68:23; 107:24; Mi7:19). Maar
de zee, gekarakteriseerd door de on-
rust, is in de Bijbel dikwijls een
beeld voor de onstuimige volken van
de aarde (vgl. Js17:12v; Op17:15;
vgl. ook de eerste uitleg). De plaats
van de mirten (’Israël’) in de diepte
(’de volkeren’) verwijst dan naar de
verdrukking die de Joden van de
zijde van de volken ondergaan (vgl.
Zc1:15,19; zie ook 10:9,11!). In ieder
geval is dit element van ’verdruk-
king’ in drie teksten in het woord
’diepte’ duidelijk aanwezig (Ps69:3;
88:7 [vgl. vs8]; Jn2:3). De diepte
‘is een gepast beeld van de onge-
lukkige toestand van Israël, waar-
over de golven van de moeilijkhe-
den en verdrukking rolden’ (Baron,
p25). Israël werd van alle zijden on-
derdrukt en benauwd, ook nog ten
tijde van Zacharia. De les van het
eerste visioen is dan dat de Here

zelf, in de persoon van de ’Engel des
Heren’, bij de Israëlieten was (vgl.
Ps34:7v; Js43:2; 63:9). De man op
het rode paard staat immers tussen
de mirten (Israël). Het waren de tij-
den van de volken, maar de Here

had zijn volk niet voorgoed versto-
ten. Hij was met hen in al hun om-
standigheden.

achter hem: De berijder van het
eerste paard wordt voorgesteld als
iemand die gezag over zijn gevolg
heeft (vgl. Op19:11,14).

rode, voskleurige en witte paarden:
Achter de man op het rode paard
bevinden zich drie groepen paarden,
die door hun kleuren worden onder-
scheiden. De meeste uitleggers ver-
onderstellen dat deze ook bereden
zijn, maar het visioen noemt geen
ruiters. Waarschijnlijk zijn de paar-
den symbolische voorstellingen van
engelenmachten zijn (zie onder), zo-
dat ruiters niet noodzakelijk zijn.
Het ’zij antwoordden’ in vs11 hoeft
ook niet op de vermeende ruiters te
slaan, maar kan op de engelen be-
trekking hebben die door de paar-
den worden gesymboliseerd.

rode: De kleur ’ādhōm is dezelfde
als die van het paard van de man
tussen de mirten (zo ook in 6:2).
Rood symboliseert strijd en oor-
log of reiniging (zie boven; vgl.
Op6:3v).

voskleurige: De kleur die het Hebr.
śārēq voorstelt, is moeilijk te ach-
terhalen. BDB (p977) geeft ’rossig’
(sorrel); GHCL (p796) ’roodachtig’
(reddish), ’geel-bruin’ (tawny) en
’roodbruin’ (bay); KBL (p933) ’fel-
rood’ (hellrot, bright red) en Bren-
ner (p114v) ’geel-rood’. Het woord
komt verder alleen nog (in het meer-
voud) in Js16:8, waar het toegepast
wordt op de takken van de wijnstok,
wat niet veel verder helpt. De oude
vertalingen zijn eveneens verdeeld.
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De oud-Italia en de Vulgaat lezen
varii (’gespikkeld’), de Pesjitta leest
’van [verschillende] kleuren’, en de
LXX psaroi kai poikiloi (’bespikkeld
[lett.: ’als een spreeuw’, d.i. grijs
met spikkels] en gevlekt [of: veel-
kleurig]’). De LXX geeft dezelfde
vertaling in 6:3 voor de woorden
’gevlekte en sterke’. Het is trou-
wens niet eens zeker of de LXX
nu drie Hebr. woorden vertaalt of
vier (in navolging van Zc6 en Op6
waar ook paarden in vier kleuren
verschijnen). In het algemeen heeft
de LXX de neiging om soms de-
tails aan de tekst toe te voegen
(bijv. in Ez5:1–3, dat in de LXX
vier i.p.v. drie delen heeft; vgl.
Swete, p323vv). Tot slot conclu-
deert Keil (p231v) op grond van
de parallel met Zc6 en Op6 dat
śārēq met de ’gevlekte’ paarden
uit Zc6:3 en het ’vale/bleekgroene’
paard uit Op6:8 correspondeert, zo-
dat het volgens hem een soort grijs
aangeeft, een zwarte achtergrond
met daarop witte spikkels (als in
Gn31:10,12). Eigenlijk kleven aan
elke vertaling bezwaren. Meestal
vertaalt men śārēq door ’roodbruin’
of ’voskleurig’, maar in principe
kan het iedere mengkleur van geel,
rood en bruin voorstellen, zelfs tot
grijs toe. Het ligt echter voor de
hand om de drie door Zacharia ge-
noemde kleuren als drie normale
paardekleuren te beschouwen, zodat
de vertaling ’roodbruin’ of ’voskleu-
rig’ acceptabel is (zie Clark, 1982,
p216v, en vgl. Petersen, p141v).

Vanwege de onzekere vertaling is
een mogelijke symbolische betekenis
echter moeilijk te achterhalen. Eén
mogelijkheid is om deze kleur met
de macht van de dood in verband te
brengen (vgl. de laatste twee paar-
den in Op6:5–8).

witte: lābhān kan de witte
kleur van tanden (Gn49:12), van
sneeuw (Ps51:9) of van het manna
(Ex16:31) aangeven. In Zacharia’s
tijd waren witte paarden weliswaar
schaars maar toch bekend (Brenner,
p85; vgl. 6:3). De kleur ’wit’ kan zo-
wel overwinning (Op6:2; 19:11,14)
als reinheid (Op7:13v; 20:11) en
wijsheid (Op1:14; misschien ook
20:11) symboliseren, zowel een tijd
van voorspoed (Op19:11) als van
veroverd zijn (Op6:2).

Diverse uitleggers hebben een po-
ging ondernomen om de kleuren
van de drie paarden met elkaar te
verbinden. Zo beschouwt Meyers
(1987, p113) de tweede kleur als
een mengkleur van het rood en het
wit, dus als roze. De drie kleu-
ren vormen dan de karakteristieke
kleuren van de vegetatie van Pa-
lestina in de maand Sebat (vs7),
als met name de rode bloesem van
tulpen en anemonen en de witte
bloesem van de amandel, de brem
en andere anemonen het landschap
kleuren. De paarden zouden door
hun schutkleuren in het landschap
opgaan, zodat deze geheime bood-
schappers hun missie op aarde on-
gemerkt kunnen voltooien.
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Een andere, vaak geopperde ver-
binding is dat de drie kleuren de
roodachtige kleuren van de weste-
lijke hemel bij een zonsondergang
uitbeelden. ‘De rijder op het vuur-
rode paard is de weerspiegeling van
de avondzon, die tussen de toppen
van de bomen door aan de horizon
in de zee daalt. De dieprode, fel-
rode en witte paarden beelden de
avondwolken uit, die van rood naar
wit in steeds feller wordende schake-
ringen de avondzon omringen. De
eerste indruk van dit beeld is: de
wereldzonsondergang. De dag ver-
zinkt in de nacht. De machten
van de diepte verslinden de hoop en
het heil, die als een vluchtend le-
ger het veld moeten ruimen als de
laatste, helrode lichtstralen van de
zon als die aan de horizon afscheid
neemt’ (Frey, p53v). De kleuren van
het achtste visioen (Zc6:1–8) wor-
den daarentegen door veel uitleg-
gers met de kleuren van de ooste-
lijke hemel bij een zonsopgang ver-
bonden. ‘Vooral wanneer men aan-
neemt dat de visioenen in één nacht
zijn ontvangen, heeft deze voorstel-
ling iets aantrekkelijks. Het eer-
ste visioen sluit zich dan aan bij de
indrukken van de eindigende dag,
het laatste bij de gedachte aan een
nieuwe dag die nadert. Dit stemt
overeen met de inhoud. In het eer-
ste visioen brengen de ruiters ver-
slag uit van de verrichte taak; in het
laatste gaan de vier wagenspannen
uit om een nieuwe taak te volbren-
gen’ (Ridderbos, p46).

paarden: Paarden namen in de le-
vens van de Perzen, paardenfok-
kers bij uitstek, een grote plaats in.
Door alle tijden heen was de ca-
valerie de krachtigste deel van het
Perzische leger (Cornfeld, p194v).
De groepen paarden zullen Zacha-
ria’s tijdgenoten dan ook onmiddel-
lijk hebben doen denken aan een
’legermacht’. Voor normaal ver-
voer gebruikte men eerder ezels
dan paarden, zodat paarden in die
tijd bijna uitsluitend voor oorlogs-
doeleinden werden gebruikt. In
het OT staan paarden niet alleen
symbool voor ’prestige’ (Dt17:16;
1Kn10:26), maar ook voor ’overwin-
ningskracht in de oorlog’ (Zc10:3),
’onbedwingbare energie en kracht’
(Jb39:22–28) en ’snelheid’ (Jr12:5;
Am2:15). De gedachte aan een mili-
taire eenheid ligt dus voor de hand.

Het is onwaarschijnlijk dat de paar-
den het Perzische leger zelf voorstel-
len. De aanwezigheid van de Engel
des Heren doet juist denken aan
een hemels tafereel (vgl. ook vs10v
met Jb1:6vv). In dat geval stellen
de paarden de hemelse legermach-
ten voor die onder het gezag van de
’Here der heerscharen’ (vs12) res-
sorteren, namelijk de legioenen en-
gelen (Mt26:53; Op5:11). De Per-
zen mochten dan over geweldige le-
gers beschikken, in de hemel waren
nog veel meer en veel krachtigere le-
gers aanwezig (2Kn6:17), niet onder
het bevel van koning Darius, maar
onder het gezag van de Koning der
koningen (1Tm6:15), de ’vorst van

126



1:7–17 Het eerste visioen: de man tussen de mirten

het heer des Heren’ (Jz5:13v).

De paarden lijken een dubbel ka-
rakter te hebben, zowel dat van
de ’hemelse militaire inlichtingen-
dienst’ (zie bij vs10) als dat van en-
gelenmachten die met de wereldrij-
ken zijn verbonden. Juist de pa-
rallel met de Perzische legers doet
sterk aan dit laatste denken. De
oorlogen die op aarde gevoerd wor-
den, vinden ten diepste hun oor-
sprong in de hemel, waar de enge-
lenvorsten die met de betreffende
rijken zijn verbonden, met elkaar in
strijd verwikkeld zijn. In ieder geval
hebben het Perzische en het Griekse
rijk zo’n engelvorst (Dn10:13,20;
vgl. Dt4:19 en ook 32:8, waar de
LXX en de Dode Zee rollen ’zonen
van God’ i.p.v. ’zonen van Israël’ le-
zen), terwijl Israël er minstens twee
heeft (de engel die met Daniël sprak
en Michaël; zie Dn10:13,20v; 12:1).
‘Naar het besef van de mens van
het oude Oosten was een oorlog
niet alleen een strijd tussen aardse
legers, maar veel meer een bot-
sing tussen goddelijke strijdkrach-
ten en viel de beslissing allereerst
in de hemelse sfeer’ (Edelkoort,
1945, p25). In de Bijbel worden
soms mensen met dieren vergeleken
(bijv. Ps49:21), maar ook de dier-
lijke machten van de wereldrijken
worden onder dit beeld voorgesteld
(zie Dn4:32v; 7:2–8,23; 8:3–8,20v;
Op13:1–7; vgl. ook Hg2:23). De
paarden stellen dus de hemelse en-
gelenmachten voor, die het wereld-
gebeuren op aarde bëınvloeden en

de diverse naties waarmee zij zijn
verbonden, regeren.

Tenslotte dan de vraag naar de be-
tekenis van de kleuren met betrek-
king tot de paarden (engelen). Een
groot aantal uitleggers is van me-
ning dat de kleuren niet dienen om
de drie groepen paarden te karak-
teriseren, maar alleen om hen te
onderscheiden (zo bijv. Ridderbos,
p47). Deze uitleg is echter onbe-
vredigend, omdat de kleuren zo tot
een functieloos detail gereduceerd
worden. Volgens een tweede uitleg
symboliseren de kleuren de drie of
vier windstreken waarnaar de paar-
den voor hun inspectietocht waren
gezonden. Sommige uitleggers ver-
onderstellen dat de paarden alleen
naar het Noorden, Zuiden en Oos-
ten waren gestuurd (ten westen van
Palestina ligt alleen zee), anderen
nemen aan dat in de loop van de
tijd een kleur is weggevallen, zo-
dat er sprake moet zijn van vier
groepen paarden. Zo verbindt bijv.
Edelkoort (1945, p44v) de kleu-
ren met de mythologische voorstel-
ling waarbij de vier windrichtin-
gen hun kleuren aan vier plane-
ten ontlenen (te weten: Mercurius–
west–rood, Mars–zuid–voskleurig,
Jupiter–oost–wit en, toegevoegd,
Saturnus–noord–zwart). Een vari-
ant is dat de kleuren betrekking
hebben op de landen waar de paar-
den naartoe of doorheen zijn getrok-
ken. Deze gedachte wordt welis-
waar gesuggereerd door 6:2–8, maar
volgt niet direct uit Zc1, waar vol-
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gens de beste handschriften over
slechts drie groepen paarden gespro-
ken wordt i.p.v. het in dit geval te
verwachten aantal van vier. Een
derde groep uitleggers verbindt de
kleuren met de taken die de paar-
den hadden te verrichten, in paral-
lel met Op6 (rode paard: oorlog;
witte paard: ofwel overwinning en
vrede, ofwel onderworpenheid aan
vijanden; voskleurige paard: evenzo
oorlog (’rood’) of anders honger of
pest). Een aantal van deze uit-
leggers (o.a. Deddens, p15v) sugge-
reert zelfs een tijdsvolgorde: Na een
periode van oorlog (rood) zal Israël
op den duur toch overwinnen (wit).
Echter, uit niets blijkt dat de paar-
den verschillende taken hadden.

De vierde en o.i. meest aannemelijke
uitleg is dat de paarden en hun kleu-
ren met de grote wereldrijken in ver-
band staan (zie boven). De paarden
stellen de engelen voor die de ver-
schillende rijken besturen. Het visi-
oen toont echter dat deze engelen-
vorsten onderdanig zijn aan ’Hem
die het koningschap over de aarde
geeft aan wie Hij wil’ (Dn4:32; vgl.
ook vs34) en die ’naar zijn wil doet
met het heer des hemels [d.i. de en-
gelen]’ (vs35). Deane (p3) verbindt
de paarden met de drie grote rij-
ken die volgens hem in Zacharia’s
bestonden, Babel, Perzië en Grie-
kenland. Maar het Babylonische
Rijk was al meer dan 15 jaar ge-
leden ten onder gegaan, terwijl er
in die tijd naast Perzië en Grie-
kenland nauwelijks een ander rijk is

aan te wijzen dat belangrijk genoeg
was om in het visioen te worden ge-
noemd. Darby (Synopsis, p551v)
en Dennet (p11v) zien in de paar-
den de drie grote, toekomstige we-
reldrijken, Perzië, Griekenland en
het Romeinse Rijk, drie van de vier
rijken uit de visioenen van Daniël
(Dn2,7). Het eerste rijk van Daniël
(Babel) wordt volgens hen in Zc1
niet meer genoemd omdat het in
die tijd al was ondergegaan. De
paarden symboliseren dan de vol-
ken die over Israël (’de mirten’) zou-
den heersen, wat verdrukking in-
hield (’de diepte’). Deze tijden van
de volken duren totdat de ’man tus-
sen de mirten’ de heerschappij voor
zichzelf zal claimen (Dn2:34v,44v;
7:13v,26v), waardoor voor Israël de
tijd van zegen zal aanbreken (’mir-
ten’). Wat de specifieke kleuren van
de paarden betreft, de eerste paar-
den, een symbool voor het Perzische
Rijk, hebben de rode kleur van het
paard van de man tussen de mir-
ten. Omdat de Perzische koning
Cyrus het Joodse volk van Babel
naar Palestina terugstuurde, is hij
een type van de Heer Jezus, die zijn
volk straks de volkomen vrijheid zal
hergeven (Zc14; vgl. Js45–46). De
latere Perzische vorsten bleven de
Joden ook gunstig gezind (Ea6; Es).
De kleur wit kan met het Romeinse
Rijk verbonden worden (zowel in
zijn vroegere als in zijn toekomstige
vorm), dat gekenmerkt wordt door
vrede en overwinning (de beroemde
’pax romana’), maar onderdrukking
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voor Israël inhoudt (vgl. Op13:1–10
dat de macht van het beest uit de
zee, het herstelde Romeinse Rijk,
met die van de antichrist verbindt
[13:11–18], die in 6:2 eveneens door
een wit paard wordt gekarakteri-
seerd). Deze uitleg van de kleuren
past goed in Zc1, maar is toch moei-
lijk bewijsbaar. Het is merkwaardig
dat deze interpretatie goed aansluit
bij de gedachte dat de kleuren van
de paarden de kleuren van de avond-
hemel weerspiegelen. Het eerste
visioen (’zonsondergang’) laat zien
hoe de ’nacht’ voor Israël aanbreekt
als God Israël voor een tijd prijs-
geeft aan de macht van de volken;
het laatste visioen (6:1–8; ’zonsop-
gang’) toont hoe God op aarde in-
tervenieert en het Vrederijk opricht
(’de dag’; Ml4:1v; vgl. Zc6:9–15).
Het eerste visioen beschrijft het be-
gin van Gods handelen met Israël
en de volken, het laatste visioen het
einde daarvan en het aanbreken van
het Godsrijk.

1:9 Toen vroeg ik: Wat betekent
dit, mijn heer?: Zacharia ziet de
paarden tussen de mirten, maar be-
grijpt de betekenis niet. Vandaar
zijn vraag aan de ’engel die met mij
sprak’, een nieuwe figuur in het vi-
sioen. De vraag luidt lett.: ’Wat
[zijn] dezen?’, of: ’Wat [stellen] de-
zen [voor]? (mā ’ēlleh)’. Enkele uit-
leggers veronderstellen dat de vraag
aan de man tussen de mirten ge-
steld is. Dit kan inderdaad zo zijn
(de ’engel die met mij sprak’ ant-

woordt weliswaar, maar in het visi-
oen wisselen de sprekers elkaar zeer
snel af), maar de aanspreektitel is
’adhōn̂ı (’mijn heer’), zodat waar-
schijnlijk een gewone engel wordt
toegesproken (zie onder). Boven-
dien past dit beter bij de taak van
’de engel die met mij sprak’, die
steeds de verklaarder en toelichter
van de visioenen is.

de engel die met mij sprak: In Za-
charia’s visioenen is het soms moei-
lijk om de diverse dramatis personae
te onderscheiden, die immers pas
gëıntroduceerd worden als zij het
woord opnemen of gaan handelen.
Twee belangrijke vragen met be-
trekking tot het eerste visioen zijn:
1. Is ’de man tussen de mirten’ ge-
lijk aan de Engel des Heren?, en:
2. Wie is de ’engel die met mij
sprak’? De eerste vraag hebben wij
bij vs8 bevestigend beantwoord.

Wat de tweede vraag betreft, som-
mige uitleggers vereenzelvigen de
’engel die met mij sprak’ ook met
de Engel des Heren, maar anderen
beschouwen hem als een nieuwe per-
soon in het visioen. O.i. is dit laat-
ste het geval en heeft de ’engel die
met mij sprak’ de rol van een ’tol-
kengel’ (angelus interpretes). Zijn
taak is steeds om aan Zacharia de
visioenen uit te leggen. Hierte-
gen heeft men drie argumenten in-
gebracht, die voor een identificatie
met de Engel des Heren zouden
pleiten: Ten eerste wordt de ’engel
die met mij sprak’ met ’heer’ (1:9;
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4:4,5,13; 6:4) aangesproken, wat op
een hoge positie duidt. Maar het
gebruikte woord is ’adhōn̂ı i.p.v. de
voor de Here en de Engel des He-

ren gebruikelijke aanspreektitel ’a

dhōnāj (vgl. bijv. Gn18:3 e.a.p.; zie
echter Ri6:12v, maar vgl. vs22). De
titel ’ādhôn wordt in de regel voor
menselijke heren gebruikt (Gn18:12
e.a.p.), terwijl met ’adhōnāj bijna
uitsluitend God wordt aangespro-
ken (TDOT, 1,59vv). Zacharia ge-
bruikt hier het woord ’heer’ uit eer-
bied en onderdanigheid, niet omdat
hij zich tot God richt. Ten tweede
belooft de ’engel die met mij sprak’
in vs9 de uitleg, maar die komt ver-
volgens van de man tussen de mir-
ten (vs10). Maar de woorden ’ik
zal u tonen’ (’ar’ekā) betekenen niet
’ik zal u uitleggen’, maar ’ik zal u
doen zien’ (hif‘il van rā’āh), zodat
ze bedoelen te zeggen: ’ik zal u het
verstand geven om dat wat volgt
(vs10v), te kunnen begrijpen’. Ten
derde zou uit vs12–13 blijken dat
beide engelen aan elkaar gelijk zijn.
In vs12 doet de Engel des Heren

namelijk voorbede, maar in vs13
richt de Here zijn antwoord tot de
’engel die met mij sprak’. Deze re-
denering gaat echter niet op, om-
dat de Engel des Heren zijn gebed
in vs12 niet ten behoeve van zich-
zelf tot God richtte, maar ten be-
hoeve van het volk Israël. Het ant-
woord was daarom voor het volk be-
stemd, vanwaar dat God in vs13 zijn
boodschap aan de tolkengel richt,
die deze woorden dan aan Zacha-

ria doorgeeft (vs14). Een identifi-
catie van de tolkengel met de Hei-
lige Geest (op grond van Jh16:13)
is trouwens ook onwaarschijnlijk.

Vier andere overwegingen maken
nog duidelijker dat de tolkengel een
andere persoon is dan de Engel
des Heren. Ten eerste komt de
uitdrukking ’de engel die met mij
sprak’ (hammal’ākh haddōbhēr b̂ı)
11 maal zonder enige variatie in de
bewoording voor (zie onder). Dit
wijst op een afzonderlijke persoon,
onderscheiden van de andere enge-
len. In de resterende visioenen waar
deze naam gebruikt wordt, komt de
Engel des Heren bovendien niet
voor. Ten tweede wordt de tolken-
gel nergens als God zelf gezien of
zo aangesproken, terwijl hem ook
nergens goddelijk werk ordt toege-
schreven (zoals dat in bijv. vs12 wel
bij de Engel des Heren gebeurt).
Ten derde neemt de tolkengel in
2:3v een bevel van een andere engel
aan, wat onverzoenbaar is met de
goddelijke waardigheid van de En-
gel des Heren. Zou de Engel des
Heren, die door heel het OT als een
gebieder wordt gezien, zich hier la-
ten gezeggen door een ’gewone’ en-
gel? Waar de Engel des Heren be-
velen krijgt, zijn dat bevelen van de
Here zelf (bijv. 1Kr21:15,27). Ten
vierde is er een analogie met andere
gedeelten waar de figuur van een
’uitleg-engel’ voorkomt, namelijk in
de boeken Daniël (7:16?; 8:15–17;
9:22; 10:11–14), Ezechiël (40:3v) en
Openbaring (1:1; 22:16). In al deze
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gevallen was het de taak van de tol-
kengel om de boodschap van de ge-
zichten aan de profeet uit te leggen.
Vergelijk hiertoe het nadrukkelijke
’ik’ (’an̂ı) in het antwoord van de
tolkengel in Zc1:9, wat op zijn spe-
ciale opdracht om de visioenen voor
Zacharia duidelijk te maken wijst
(Van der Woude, p36v). Zacharia’s
tolkengel was net zo min een godde-
lijk persoon als de engel bij Johan-
nes op Patmos (Op19:9v; 22:8v).

Het feit dat in Zacharia’s visioenen
een tolkengel voorkomt, impliceert
een afstand tussen God en de pro-
feet, tussen de Here en zijn volk.
Bij de vroegere profeten mist men
deze figuur (vgl. Nm12:6), omdat
God de profeten toen zelf op de
betekenis van de visioenen opmerk-
zaam maakte (zie bijv. Am7:8; 8:1v;
Jr1:11v; 24:3vv). Maar in tijden
van verval, als God niet meer per-
soonlijk en direct tot zijn volk lijkt
te willen spreken, is er de bemidde-
lende figuur van de tolkengel (vgl.
Kelly, p433v).

De personen die in Zc1–6 een rol
spelen, moeten goed worden on-
derscheiden. In de beschrijving
van de acht visioenen wordt in
totaal 19 maal het woord ’engel’
(mal’ākh) gebruikt. Ten eerste
komt 11 maal de vaste uitdruk-
king ’de engel die met mij sprak’
(hammal’ākh haddōbhēr b̂ı) voor,
en wel in 1:9,13,14,19; 2:3; 4:1,4,5;
5:5,10; 6:4. Al deze keren wordt
de tolkengel bedoeld. Ten tweede

wordt 5 maal ’de Engel des Heren’
(mal’ākh jhwh) genoemd, en wel in
1:11,12; 3:1,5,6 (vgl. ook 12:8). Zie
daarvoor de commentaar bij vs11.
Ten derde komt nog drie maal de
niet nader gespecificeerde benaming
’de/een engel’ ([ham]mal’ākh) voor,
te weten in 2:3; 3:3 en 6:5. Uit het
verband en het gebruik van het lid-
woord volgt dat in 3:3 eveneens de
Engel des Heren is bedoeld en in
6:5 de tolkengel. De (tweede) engel
in 2:3 moet van deze beiden worden
onderscheiden en stelt een derde en-
gel voor, een ’boodschapper-engel’.
Het is niet helemaal duidelijk in
hoeverre de Here nu zelf bij de vi-
sioenen betrokken is (Is de ’hij’ in
1:21 nu de Here [vgl. vs20] òf de
tolkengel [vgl. vs19]?). In 1:12v is
de Here een andere Persoon dan de
Engel des Heren, maar 1:10v lijkt
ze met elkaar te vereenzelvigen.

In het eerste visioen zijn dus
maximaal vijf verschillende (groe-
pen) personen direct bij het ge-
zicht betrokken: de Here (vs13),
de man tussen de mirten/de Engel
des Heren (vs8,10,11,12), de paar-
den/engelenmachten (vs8,10,11), de
tolkengel (vs9,13,14vv) en Zacharia
zelf (vs8,9,14vv). Het verloop van
de ’conversatie’ is hierdoor erg on-
doorzichtig. In vs9a spreekt Zacha-
ria tot de tolkengel (of volgens som-
migen tot de Engel des Heren), in
vs9b spreekt de tolkengel tot Zacha-
ria, in vs10 spreekt de Engel des
Heren tot Zacharia, in vs11 de rui-
ters tot de Engel des Heren, in
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vs12 de Engel des Heren tot de
Here, in vs13 de Here tot de tol-
kengel en in vs14 de tolkengel tot
Zacharia. Vs13–14 impliceren ei-
genlijk een nog veel ingewikkelder
schema: De Here beantwoordt het
gebed van de Engel des Heren uit
vs12. Deze Engel spreekt op zijn
beurt tot de tolkengel, die vervol-
gens tot Zacharia het woord richt,
waarop Zacharia het gehoorde aan
het volk moet prediken.

die met mij sprak: Veel uitleggers
willen het voorzetsel be in de Hebr.
uitdrukking haddōbhēr b̂ı niet door
’met’, maar in navolging van de
LXX en de Vulg. door ’in’ (de basis-
betekenis) vertalen: ’de engel die in
mij sprak’. Zij wijzen erop dat het
werkwoord dibbēr (spreken) norma-
liter met het voorzetsel ’el gecon-
strueerd wordt, terwijl Nm12:6 van
een profeet zegt dat God ’in een
droom met (be, ’in’) hem spreekt’.
De tolkengel zou dan een geestelijke
figuur in Zacharia zijn, ’waarbij de
woorden direkt in zijn ziel geboren
worden, zonder tussenkomst van de
normale uitwendige organen’ (Pu-
sey, p55). Uit Zc2:3v blijkt echter
dat de tolkengel in het visioen een
eigen rol speelt en ook zelf toege-
sproken kan worden, zodat het dui-
delijk om een afzonderlijke persoon
gaat. Uit 1Sm25:39 en Hs1:2 volgt
bovendien dat de prepositie be ook
bij dibbēr gebruikt kan worden (vgl.
GKC, §119k ; vgl. ook Hk2:1). Leu-
pold (p35) suggereert dat het een
bijzondere intimiteit bij de commu-

nicatie zou kunnen aanduiden (vgl.
GKC, §119n).

1:10 Hierop antwoordde de man die
tussen de mirten stond: De Engel
des Heren neemt het woord van
de tolkengel over en legt uit wat de
paarden voorstellen.

Dit zijn zij die de Here heeft ge-
zonden om de aarde te doorkruisen:
Het gebruikte werkwoord šālakh
(’zenden’) suggereert dat met de
paarden inderdaad engelen bedoeld
zijn. Het Hebr. mal’ākh (’engel’) is
namelijk van de Semitische stam l’k
afgeleid, dat in het Ugaritisch de
betekenis ’[boodschappers] zenden’
heeft (KBL, p468,525; vgl. Bar-
ker, EBC, p611). Dit blijkt nog
duidelijker uit het werkwoord hith-
hallēkh (’doorkruisen’). De gebrui-
kelijke vertaling hiervan is ’wande-
len’ (vgl. Zc10:12), maar het draagt
hier (1:10,11) de technische bete-
kenis van ’doorkruisen’, ’patrouille-
ren’ (evenzo in 6:7). Deze zelfde
betekenis heeft het in Jb1:7 en 2:2,
waar het voor de zwerftochten van
de satan gebruikt wordt. Daar
dwaalt de duivel over de aarde,
niet alleen om passief te verkennen,
maar ook actief, met het doel om
invloed uit te oefenen (vgl. 1Pt5:8).
De paarden van Zc1 zijn evenzo
geestelijke machten die de aarde
verkennen en de loop van de geschie-
denis kunnen en willen bëınvloeden.
Vgl. ook Op5:6 waar de Heilige
Geest vanuit ditzelfde gezichtspunt
wordt gezien: ’de zeven Geesten
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van God, uitgezonden over de hele
aarde’.

Voor Zacharia en zijn tijdgenoten
zullen de hemelse ruiters onmiddel-
lijk aan de militaire inlichtingen-
dienst van de Perzen hebben herin-
nerd. Eén van Darius’ grote her-
vormingen was het aanleggen van
een uitstekend wegennet door het
hele Perzische Rijk. De belangrijk-
ste weg was de zogenaamde ’Ko-
ninklijke Weg’, die Sardis in West-
Anatolië (het huidige Turkije) ver-
bond met Susa, sinds 521 v.Chr.
de administratieve hoofdstad, in het
Zuidwesten van het Perzische Rijk
(het tegenwoordige Irak). Het afleg-
gen van deze afstand, zo’n 2700 km,
kostte karavanen 90 dagen, maar
de militaire boodschappers deden
het in een week. Elke 30 km kon-
den de koeriers bij paardenwissel-
stations hun vermoeide paarden te-
gen nieuwe inruilen (vgl. Es3:13,15),
zodat zij gemakkelijk 400 km per
dag aflegden. Herodotus (VIII,98)
vermeldde van deze koninklijke ge-
zanten dat ’zij noch door sneeuw,
noch door regen, hitte, of donker-
heid werden weerhouden om de hun
toegewezen loop in aller ijl te vol-
brengen’ (Yamauchi, 1990, p174vv).
In dit licht moeten de paarden uit
Zc1 gezien worden: Koning Darius
mocht over een uitstekende mili-
taire inlichtingendienst beschikken,
de Vorst van de hemelse legers, de
Engel des Heren (Jz5:13v) heeft
nog veel snellere en betere bood-
schappers in zijn dienst. De Perzi-

sche koning kon zijn dienaren door
zijn hele rijk uitzenden, maar de
hemelse Koning was nóg beter op
de hoogte, omdat Hij zijn engelen
over de hele aarde uitzond (How,
p609). De snelle paarden van de
Perzen vonden zo hun meerderen in
de hemelse paarden in dienst van
de man tussen de mirten. ‘De ge-
dachte is niet dat God tussenper-
sonen nodig heeft om Hem op de
hoogte te houden. God is alwetend
en weet dus alle dingen, zelfs al van
tevoren. Maar in het visioen ge-
ven de vele verkenners op een schil-
derachtige manier aan dat God al-
tijd overal volledig van op de hoogte
is’ (Leupold, p36). Het perfectum
van het werkwoord ’zenden’ geeft
aan dat de paarden inmiddels van
hun missie waren teruggekeerd en
nu verslag kwamen uitbrengen.

de aarde: Het Hebr. ’eres. kan zo-
wel ’aarde’ als ’land’ betekenen. In
het eerste geval worden alle in de
bijbeltijd bekende landen bedoeld,
in het tweede geval alleen Palestina
(vgl. TDOT, 1,393vv). Soms is het
moeilijk te achterhalen welke bete-
kenis bedoeld is, maar hier volgt uit
vs11 dat de vertaling ’de aarde’ de
voorkeur verdient. In eerste instan-
tie wordt dan de wereld binnen het
gezichtsveld van Zacharia bedoeld,
die min of meer met het Perzische
Rijk overeenkomt. Veel daarbuiten
(m.u.v. Griekenland) was nog onbe-
kend.

1:11 en zij antwoordden: Het werk-
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woord ‘ānāh komt vier keer in het
visioen voor (vs10,11,12 [’nam het
woord’],13) en heeft als basisbete-
kenis ’antwoorden’. Het kan ech-
ter ook ’getuigen’, ’spreken’ of ’rap-
porteren’ betekenen (GHCL, p641v;
TWOT, p679v). Met name deze
laatste vertaling past hier goed. De
paarden, door deHere uitgezonden
(vs10), komen bij de Engel des He-

ren terug om verslag uit te bren-
gen.

de Engel des Heren: De man
tussen de mirten wordt nu
gëıdentificeerd als de Engel des He-

ren (zie ook bij vs8). Dit is één van
de meest mysterieuze figuren uit het
OT. De Hebr. uitdrukking mal’ākh
jhwh komt vele malen voor, maar
steeds in het enkelvoud. Afgezien
van Hg1:13 (’de bode des Heren’,
d.i. Haggäı zelf) wordt er steeds de-
zelfde persoon onder verstaan. In
het NT komt Hij echter niet voor
(o.i. worden in Mt1:20 en Hd12:7
[ondanks vs17] ’gewone’ engelen be-
doeld).

Het woord mal’ākh betekent niet
altijd ’engel’, maar kan ook in
het algemeen voor ’boodschap-
per’ of ’gezant’ gebruikt worden
(vgl. Gn32:1 [’engelen’],3 [boden’];
Nm20:14; Dt2:26; zie ook bij vs10).
Op sommige plaatsen is de En-
gel des Heren ook niet meer dan
een boodschapper van de Here

(Gn16:11; 21:17; Ri6:12; 13:9,16;
1Kr21:15,27; Zc3:6v en ook in
Zc1:12, waar de Engel des Heren

tot God bidt). Maar op andere
plaatsen worden de Engel des He-

ren en de Here met elkaar vereen-
zelvigd (Gn16:10,13; 21:17v [’God
. . . Ik’]; 22:11v [vgl. vs1,15v];
31:11,13; 48:15v; Ex3:2,4–8 [vgl.
5:3]; Nm22:22–35; Ri2:1,4v; 6:22;
13:20–22; 1Kr21:18v; Ps34:7–9;
Zc12:8 en ook Zc1:10v). Deze pa-
radox laat zich eenvoudig oplossen
door aan te nemen dat de Engel
des Heren de manifestatie van één
van de drie Goddelijke Personen is,
en wel van de Zoon van God (zie
Van Groningen, p212–218). Dit
leidt dan tot een opmerkelijke con-
tinüıteit tussen het OT en het NT:
In het OT openbaarde God zich
aan mensen vooral in de Persoon
van de Engel des Heren; in het
NT in Jezus van Nazareth. Maar
in beide gevallen betreft het de
zgn. tweede Persoon in de Godheid,
het ’Woord van God’ (Jh1:1–18;
Hb1:1–3; Op19:13). De Engel des
Heren is de Zoon van God zo-
als Hij voor zijn vleeswording aan
mensen verscheen, Jezus van Na-
zareth is de Zoon van God die
vlees geworden is. In het OT ver-
vulde de Engel des Heren de rol
van ’boodschapper’, van overbren-
ger van Gods gedachten aan de
mensen (vgl. 2Kn1:3v,15v) en kon
zijn boodschap er zowel één van
bijstand zijn (Ri6:12) als van ver-
vloeking (Ri5:23); In het NT was
dat de taak van Jezus van Naza-
reth (Lk4:18v; Jh3:34). Een an-
dere aanwijzing voor deze vereenzel-
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viging is dat Beiden gezien worden
als voorbidder: de Engel desHeren

in Zc1:12 en 3:1–5, de Heer Jezus
in Rm8:34; Hb4:14–16; 7:25; 9:24
en 1Jh2:1v. Twee teksten leveren
bovendien een soort ’bewijs’: Ten
eerste antwoordt de Engel des He-

ren in Ri13:18 dat zijn naam ’won-
derbaar’ (pel̂ı’ of pil’̂ı) is, wat ook
in Js9:5 van de komende Messias,
de Heer Jezus wordt gezegd (pele’).
Ten tweede profeteert Ml3:1 over
de komst van de Engel des Heren

bij ’de bode’, wat volgens Mt11:10;
Mk1:2; Lk1:76 en 7:27 vervuld is
toen de Heer Jezus zich door Johan-
nes de doper liet dopen (vgl. A.B.
Davidson, p296vv).

Het messiaanse karakter van de En-
gel des Heren komt telkens in zijn
optreden tot uitdrukking. Zc1 laat
al drie kenmerken van Hem zien:
Hij heeft kennis van Gods gedachten
(vs10); Hij heeft gezag (vs11); en
Hij bemiddelt tussen God en diens
volk (vs12). Het kan daarom niet
anders of de Engel des Heren is
Dezelfde als de ’Metgezel van God’
die Zc13:7 noemt, de Zoon van God,
de Heer Jezus. ‘Deze engel-persoon
heeft koninklijke kenmerken en ta-
ken. Hij oefent gezag, eist gehoor-
zaamheid, vaardigt richtlijnen uit.
Zonder aarzelen spreekt Hij als de
Heerser over de naties Egypte en
Israël. Hij roept op tot nederig-
heid in de aanwezigheid van zijn hei-
ligheid. Hij betuigt een herderlijke
zorg voor zijn onderdanen. Hij luis-
tert naar hen en antwoordt op hun

noden. Hij is medelijdend en kan
dat tonen krachtens zijn gezag en
macht. . . . Hij verlost zijn volk,
terwijl Hij oordeel over hun ver-
drukkers brengt. Hij beschermt en
leidt de verloste slaven. Hij zorgt
voor hen. Inderdaad verricht de En-
gel des Heren alle taken die een
volk van een messias zou verwach-
ten’ (Van Groningen, p216v, n.a.v.
Ex3).

Het is merkwaardig dat de Engel
desHeren zich aan het eind van het
OT weer vertoont. Eerder was Hij
o.a. aan Abraham op de vlakten van
Mamre verschenen (Gn18), aan Ja-
kob voor zijn ontmoeting met Ezau
(Gn32), aanMozes bij de brandende
braambos (Ex3), aan Jozua op de
vooravond van de val van Jericho
(Jz5), aan Manoah om de geboorte
van Simson aan te kondigen (Ri13)
en aan David toen het land van-
wege de zonde van zijn koning gesla-
gen werd (1Kr21). Met name in de
begintijd van het volk Israël (vanaf
de uittocht uit Egypte tot vlak na
de verovering van Kanaän) open-
baarde Hij zich vaak. Maar hoe ver-
der de tijd voortschreed, hoe zeldza-
mer zijn verschijning. Nog eenmaal
aan David (1Kr21:15v), twee maal
aan Elia (1Kn19:7; 2Kn1:3,15), een
enkele keer ten tijde van Hizkia
(2Kn19:35) en daarmee was het af-
gelopen. Maar nu, na 200 jaar, na
de regeertijd van vele goddeloze ko-
ningen en na een tijd van verdruk-
king en ballingschap als straf voor
de ongehoorzaamheid van de vade-
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ren, verschijnt Hij weer in de nacht-
gezichten van Zacharia (Zc1,3). Nu
wordt Hij echter niet alleen gezien
als de verlosser van zijn volk, maar
ook als Degene, die de loop van
de geschiedenis in zijn hand heeft
(vs10v) en ten behoeve van zijn volk
voorbede verricht (vs12). Alleen al
het feit dat de Engel des Heren

weer wordt gezien, moet Zacharia
en zijn tijdgenoten geweldig hebben
vertroost. God had zijn volk niet
vergeten. De biddende Engel des
Heren was daarvan het bewijs.

die tussen de mirten stond: Zacha-
ria legt grote nadruk op de plaats
waar de Engel des Heren zich be-
vindt: tussen de mirten (vs8,10,11).
God verbindt zich niet met de we-
reldrijken, maar met zijn verdrukte
volk Israël. In hun midden wil Hij
wonen.

Wij hebben de aarde doorkruist:
Het rapport van de paarden be-
gint met het vermelden van hun op-
dracht: Ze waren weggezonden met
de taak de aarde te doorkruisen en
te inspecteren.

Zie, de gehele aarde verkeert in vol-
komen rust: Het slot van de zin
(jōšebheth wešōqāt.eth; ’in volkomen
rust’) luidt lett. ’zit neer en is rus-
tend’. Het eerste woord (jōšebheth;
qal ptc. van jāšabh, ’zitten’) duidt
op het gestopt zijn van alle acti-
viteit en komt in negatieve zin in
Js30:7 voor. Het tweede woord
(šōqāt.eth; qal ptc. van šāqat., ’rus-
tig/ongestoord/inactief zijn’) kan

eveneens een negatieve bijklank
hebben. Zo wordt het in Jr48:11
(’rust’) voor Moab gebruikt en in
Ez16:49 (’zorgeloze rust’) voor Sa-
maria. Het werkwoord wordt bijv.
gebruikt voor de beschrijving van
de vredige tijden tussen de perioden
van vijandelijke aanvallen in tijdens
het richteren-tijdperk (Ri3:11,30;
5:31; 8:28), voor de rust in de da-
gen van koning Asa (2Kr14:1,5v),
de rust in Jeruzalem na de dood van
Athalia (2Kn11:20; 2Kr23:21) en
voor de rust van de aarde na de on-
dergang van Babel (Js14:7; vgl. ver-
der Ri18:27 [’vreedzaam’]; 1Kr4:40
[’rustig’]; zie KBL, p1007v; Pusey,
p56). Beide woorden samen geven
een indruk van vrede en veiligheid
voor de aarde en haar bewoners, on-
gestoord door welke vijand dan ook.

Het is haast ondenkbaar dat dit vers
geen verwijzing zou bevatten naar
de recente opstanden in het Per-
zische Rijk. Zacharia kreeg zijn
visioenen in het tweede jaar van
de regering van Darius (vs7), dus
vlak na het overlijden van Camby-
ses en de grote opstand van Gau-
mata/Bardiya in 522 v.Chr. (zie de
inleiding). Waarschijnlijk heeft Da-
rius alle negen opstandige konin-
gen binnen één jaar na Gaumata’s
dood verslagen, zodat de rust in
het keizerrijk in zijn tweede rege-
ringsjaar, het jaar van het visioen,
al hersteld was (Yamauchi, 1990,
p145vv). Mitchell (p121v) ontkent
dit feit (overigens onterecht) en ziet
in dit vers een beschrijving van de
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rust van Babel, nog ten tijde van
de Judeese ballingschap aldaar. Op
grond van de voorbede van de Engel
des Heren (vs12) zou Juda’s terug-
keer uit Babel mogelijk zijn gewor-
den. Deze uitleg maakt vs12 welis-
waar wat makkelijker te begrijpen,
maar komt het visioen los te staan
van de omstandigheden van Zacha-
ria en zijn tijdgenoten. O.i. verdient
deze uitleg daarom niet de voorkeur.

De meeste uitleggers verkiezen (in
navolging van Keil, p233v) een uit-
leg van dit vers waarin de rust
ongunstig voor Israël wordt opge-
vat. Enkele maanden voor dit
visioen had Haggäı over de on-
dergang van de grote wereldrijken
geprofeteerd en de oprichting van
Gods koninkrijk op aarde geschil-
derd (Hg2:7v,22v). Misschien had
als gevolg daarvan bij sommige te-
ruggekeerde Joden wel de hoop ge-
leefd dat de opstanden van die tijd
het begin waren van de grote beroe-
ringen in de volkerenwereld waar-
mee de messiaanse heilstijd zou wor-
den ingeluid. Maar de opstan-
den werden alle bedwongen en de
rust keerde in het Perzische Rijk
weer, terwijl Jeruzalem ’in grote
rampspoed en smaad’ bleef verke-
ren (Ne1:3; vgl. ook 2:3; 7:4; 9:36v).
De koninkrijken van de aarde wa-
ren nog helemaal niet omvergewor-
pen, maar de inspecterende paarden
troffen juist een aarde die in rust en
vrede verkeerde. Die vrede was ech-
ter verbonden met de onderdruk-
king van het volk van God. Van-

daar dat de Engel desHeren bij het
horen van dit rapport in vs12 voor-
bede voor zijn volk begint te doen.
De rust van de aarde was de rust
van ’overmoedige volken’ (1:15) en
contrasteert sterk met de ’ijver’ van
de Here zelf (vs14).

Bij het aanbreken van het Vre-
derijk zouden de volken naar Je-
ruzalem stromen om bij de her-
bouw van de tempel te assiste-
ren (Js60:10; Zc6:9v,15), hun schat-
ten voor de tempel af te staan
(Js60:5–7; Hg2:8v), de nog ver-
strooide Israëlieten naar hun land
terug te brengen (Js60:3v; Zc2:4;
8:8) en om ook zelf de Here te
zoeken (Zc2:11; 8:22). Maar de
aarde was nog in rust. Er waren
geen volken die de Joden hielpen bij
hun arbeid en de volken zochten de
Here nog niet. Het Vrederijk was
blijkbaar nog niet aangebroken. . .
(Ridderbos, p49v). Brunner (p26)
merkt verder nog op dat de rust van
de volken noodzakelijkerwijs met de
onderdrukking van Israël verbonden
is. Als Israël straks machtig zal
zijn, zal het aanspraak maken op
alle landen van de aarde (Js2:2–4!),
waarmee het direct met de ’rust’
van de volken gedaan is. ‘Zelfs he-
melse ogen kunnen in het donker
van de wereldnacht niets anders ont-
dekken dan wat de vermoeide gelo-
vige ziet: de overmoedige zekerheid
van een wereld, die het met haar ei-
gen kracht klaarspeelt om zichzelf
rust, orde en welvaart te verschaf-
fen’ (Frey, p54v). ‘Toch weten de

137



De Nachtgezichten van de Profeet Zacharia

hemelsen wat men op aarde gewoon-
lijk niet weet. Het is de engelen
duidelijk waarom Darius machtig en
Israël onmachtig is. Dat is niet om-
dat Darius betere soldaten en ster-
kere legers zou hebben dan deHere

der heerscharen, maar enkel en al-
leen omdat God reden had op zijn
volk te toornen’ (Brunner, p27).

Als we aannemen dat de kleuren van
de paarden (vs8) op de taken die
ze moeten uitvoeren, wijzen (rood:
oorlog, enz.) of op de volken die
de engelen vertegenwoordigen, dan
zijn de paarden niet alleen gezonden
om de aarde te inspecteren, maar
ook om de gebeurtenissen daarop te
bëınvloeden. In dit geval zijn de
paarden er min of meer voor ver-
antwoordelijk dat de volken in hun
hoogmoedige rust verkeren. Lange
(p28) kiest overigens voor een iets
andere uitleg, waarin de rust op de
aarde de paarden niet noodzaakt
om in te grijpen. Met dit bericht
keren zij naar hun Zender terug. In
het laatste visioen is voor hen echter
wèl het moment aangebroken om in
te grijpen (6:1–8).

1:12 Toen nam de Engel des He-

ren het woord en zeide: Here der
heerscharen. . . : Na het aanhoren
van het verslag van de paarden be-
gint de Engel des Heren voor Israël
voorbede te doen. De volken zijn
met zichzelf bezig en bekommeren
zich niet om de verdrukte Joden
(vs15). Toch is Jeruzalem niet ver-
geten. De Engel des Heren heeft

de gebeurtenissen vanuit de hemel
gevolgd, heeft met zijn volk meege-
voeld en treedt nu voor hen tussen-
beide (Ex3:7,16; Js63:9).

De Engel des Heren richt zijn ge-
bed tot de ’Here der heerscharen’,
de God aan Wie alle engelen in de
hemel en alle volken op de aarde
toebehoren (zie bij vs3). Nu wordt
de Engel des Heren dus van de
Here onderscheiden (vgl. Gn19:24
en zie bij vs11). Nog niet eerder
was de Engel des Heren als een
voorbidder gezien. Elders in het
OT kwam Hij strijdend, bevelend,
straffend en troostend tussenbeide,
maar nu, nu het OT tegen zijn einde
loopt, openbaart Hij zich ook bid-
dend. ‘De Zoon van God gaat niet
met de knechten (de paarden) on-
derhandelen over wat er verder ge-
daan moet worden. Hij overlegt met
de Heer van de knechten, de Here

der heerscharen. Dat is het juiste
adres. Het enige antwoord dat de
Engel des Heren op de ongunstige
berichten heeft, is een woord tot
God. Als er geen verandering te
verwachten is van Oost en West –
in alle richtingen hebben de engelen
de aarde doorkruist –, dan blijft al-
leen de weg naar bóven nog open’
(Deddens, p20).

In vers 11 werd de Engel als ge-
zaghebber gezien, dus eigenlijk als
Koning; in dit vers is Hij een bid-
der, dus een Priester. Deze twee
verzen vormen de eerste heenwij-
zing naar de Messias als de ware
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Koning-Priester, wat het thema van
Zc vormt (vgl. 6:13 en zie de inlei-
ding). Zc1 en 3 zijn voor het OT
wat Jh17 voor het NT is: Christus
die bidt voor de zijnen. Beide ge-
beden geven aan wat er in het hart
van God leeft, waar God om geeft en
waarvoor Hij wil zorgen: zijn volk
op aarde.

hoelang nog. . . ?: De klagende vraag
’hoelang nog’ (lett. ’tot wanneer’,
‘adh māthaj ) spreekt altijd van ge-
loof, hoop en onderworpenheid in
tijden van verval en beproeving. De
constructie van ‘adh māthaj gevolgd
door een werkwoord trekt een voort-
durende, ongewenste of ogenschijn-
lijk ondraaglijke situatie in twij-
fel en protesteert ertegen’ (Meyers,
1987, p116). Maar het stellen van
deze vraag aan God getuigt van een
groot vertrouwen in zijn almacht
en liefde. Calvijn citeerde deze
woorden vaak in het Latijn als hij
een periode van beproeving moest
doorstaan: ’Domine, quousque? ’,
’Here, hoelang nog?’ Telkens weer
klinkt deze vraag in de Bijbel, met
name in het boek van de Psal-
men, waar het de vraag is van een
zuchtende overblijfsel dat de Here

trouw wil blijven temidden van tij-
den van verval (Ps6:4; 13:2v; 35:17;
74:9v; 79:5; 80:5; 89:47; 90:13; 94:3;
Js6:11; Jr12:4; 13:27; Dn8:13; 12:6;
Hs8:5; Hk1:2; Op6:10; vgl. ook het
’totdat’ in Mt23:39; Rm11:25). Za-
charia zal de klacht ’Here, hoelang
nog. . . ?’ vaak uit de mond van zijn
mede-Joden hebben gehoord. Nu

wordt hem een blik in de hemel ge-
gund en hoort daar dezelfde vraag,
nu uit de mond van de Engel des
Heren zelf!

zult Gij zonder erbarmen zijn over
Jeruzalem en over de steden van
Juda: Deze vraag is verrassend, om-
dat die niet op de tijd van de Ba-
bylonische ballingschap betrekking
heeft, maar bijna 20 jaar nadat de
Israëlieten in Palestina zijn terugge-
keerd, gesteld wordt. De Perzische
koningen Cyrus en Darius waren
de Joden gunstig gezind geweest,
de tempel mocht herbouwd worden
(het werk was al weer 5 maanden
hervat) en de muren van Jeruza-
lem konden weer worden opgericht.
Toch klinkt de vraag om erbarmen
over de steden van Juda. Israël was
wel ’genade bewezen’ (Ea9:8v) om
naar zijn land terug te keren, maar
’de littekens van de 70 jaar zaten
nog diep’ (Matthew Henry, p1176).
Israël was nog steeds dienstbaar aan
de wereldmachten, terwijl Jeruza-
lem en de steden van Juda nog on-
zelfstandig waren en afhankelijk van
de gunst van vreemde mogendhe-
den. Maar in de klacht van de En-
gel des Heren gaat het niet alleen
om de aardse welstand van het volk,
Gods beloften waren in het spel.
Waar bleef de vervulling van de be-
lofte van een Messias die in Jeruza-
lem zou regeren? En hoe zat het
met de belofte dat de Here bij zijn
volk kwam wonen? Dát was de zorg
van de Engel des Heren en daarom
deed Hij voorbede.
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zonder erbarming zijn: Het Hebr.
werkwoord richam betekende oor-
spronkelijk ’zacht zijn’. Met het bij-
behorende zelfstandig naamwoord
rechem (in het enkelvoud) werd de
’[moeder]schoot’ aangeduid, zowel
die van mensen (Jb24:20; 31:15) als
van dieren (Ex13:2,12,15), terwijl
het meervoud rachamı̂m voor de ’in-
gewanden’ werd gebruikt. Aange-
zien men deze laatste als de ze-
tel van de emoties beschouwde,
kreeg het meervoud ook de be-
tekenis ’heel tedere liefde’, i.h.b.
’natuurlijke genegenheid’ en ’liefde’
tussen verwanten, zoals die van
een moeder tot haar kinderen (vgl.
Gn43:30 [’hart’]; 1Kn3:26 [’moeder-
lijk gevoel’]; Am1:11 [’medelijden’];
vgl. het Gr. splanchna in Hd1:18
[’ingewanden’]; 2Ko6:12 en Fp1:8
[’hart’]). Op veel plaatsen bete-
kent rachamı̂m zelfs ’gunst’, ’ge-
nade’, ’barmhartigheid’ of ’ontfer-
ming’ (bijv. Js47:6), i.h.b. wan-
neer God het onderwerp is (bijv.
Ps25:6; 51:3; 103:4). Ditzelfde geldt
voor het in hier gebruikte werk-
woord richam, dat ’met de grootste
toegenegenheid aanzien’ of ’bijzon-
der ontfermend zijn’ betekent (vgl.
Ps103:13; 116:5; Js49:15; zieGHCL,
p765v; KBL, p885v).

De voorbede van de Engel des He-

ren, waarin Hij pleit op Gods er-
barming, impliceert dat Hij ook
zelf door gevoelens van liefde werd
gedreven. In het NT is dit één
van de kenmerken van de Heer Je-
zus: Hij werd door oneindige er-

barming en ontferming gekarakte-
riseerd (zie bijv. Mt9:36; 15:32;
Lk19:41vv; 23:34; Jh13:1; vgl. Ba-
ron, p33v).

waarop Gij nu reeds zeventig ja-
ren toornig zijt: Het Hebr. zā‘am
(’toornig zijn’) is een bijna even
sterk werkwoord als qās.aph (zie
vs2,15). Het drukt een hevige ver-
ontwaardiging uit, evenals de gevol-
gen daarvan. KBL (p262) noemt
als grondbetekenis ’vervloeken’ of
’verwensen’ en zo is het ook in
bijv. Nm23:7v en Sp24:24 [’verwen-
sen’] vertaald. TDOT (4,106vv)
kiest echter voor de grondbeteke-
nis ’bedreigen’ of ’krenken’, wat
dan door woorden (’vervloeken’) of
daden (’straffen’, ’veroordelen’) tot
uitdrukking kan komen, of ook ie-
mands emotionele toestand kan be-
schrijven (’vertoornd zijn’). Het
woord zā‘am is dus iets specifieker
dan qās.aph. In Ps102:11 [’vanwege
uw toorn (za‘am) en uw verbol-
genheid (qes.eph)’] en Jr10:10 [‘voor
zijn toorn (qes.eph) beeft de aarde
en de volken kunnen zijn gram-
schap (za‘am) niet verdragen’] wor-
den beide woorden voor ’toorn’ ech-
ter naast elkaar gebruikt, zonder
veel verschil. Het is moeilijk om te
zeggen welke vertaling hier in vs12
het beste is, ’toornig zijn’ òf ’ver-
vloeken’. Vanwege de tegenstelling
met het voorafgaande werkwoord
richam (’zich erbarmen’) is de eer-
ste vertaling het meest aannemelijk.

reeds zeventig jaren: De Engel des
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Heren grondt zijn voorbede op
Gods eigen belofte. In Jr25:11v en
29:10 had de Here gezegd dat na
een periode van toorn van 70 jaar
er voor Israël weer herstel zou zijn.
Omdat de 70 jaar waren verstreken,
pleitte de Engel desHeren op Gods
beloften. Daniël deed ditzelfde, en
wel op grond van dezelfde teksten
uit Jr (zie Dn9:2vv).

De precieze bepaling van de 70 jaar
is moeilijk. Het lijkt of het OT
op twee verschillende perioden zin-
speelt. De eerste begint in het jaar
605 v.Chr., het jaar van de slag
bij Karchemis (waarbij Nebukadne-
zar II de Egyptenaren bij de Eu-
fraat versloeg, hen tot Egypte te-
rugdreef en het tussenliggende ge-
bied, Juda incluis, voor zichzelf op-
eiste) en van de eerste deportatie
Judeeërs naar Babel (2Kn24:1v,7;
2Kr36:5–7; Dn1:1v), en eindigt rond
het jaar 539/538, toen Cyrus Babel
innam en de ballingen naar Pales-
tina mochten terugkeren (Ea1:1vv).
Deze periode is de tijd van de
’dienstbaarheid aan de koning van
Babel’ (Jr25:11v; merk op dat deze
profetie in het jaar 605 v.Chr. is uit-
gesproken; zie vs1). De tweede pe-
riode van 70 jaar is die van de ’ver-
woesting van Jeruzalem’. Juda’s
hoofdstad werd in 587 v.Chr. met
de grond gelijk gemaakt (2Kn25).
Wanneer men met deze datum als
uitgangspunt 70 jaar telt, komt men
ruwweg in 516 v.Chr., het jaar
van de inwijding van de tempel
(Ea6:15). Jr25:11v lijkt ook over

deze periode te profeteren, aange-
zien er sprake is van het land dat
’een woestenij’ zal zijn. 2Kr36:20v
lijkt eveneens beide perioden te
combineren. Daar wordt namelijk
zowel over het ’woest’ liggen gespro-
ken als over de vreemde heerschap-
pij over Palestina. Deze tekst ziet
de 70 jaar vanuit Gods doel om
de sabbatsjaren te vergoeden (vgl.
Lv26:34v; vgl. ook vs18).

Vanwege de dubbele toepassing van
de profetie van de 70 jaar kan men
niet anders dan concluderen dat
het getal ’70’ symbolisch bedoeld
is: Gedurende de levensduur van
één generatie (Ps90:10) zou het land
onder Gods toorn liggen. Verge-
lijk nog Zc7:5, waar opnieuw van
de 70 jaar sprake is, terwijl de ge-
beurtenissen van dit hoofdstuk zich
2 jaar ná Zc1:12 afspeelden (vgl. 1:7
met 7:1). Uit de soortgelijke vloek
over Tyrus in Js23:15,17, eveneens
gedurende 70 jaar, ’de dagen van
één koning’, volgt dan dat een peri-
ode van 70 jaar symbool stond voor
goddelijke toorn tegen een stad.
Voor Jeruzalem duurde deze peri-
ode in de praktijk iets tussen de 50
en 90 jaar. Deze uitleg wordt beves-
tigd door de vondst van de zwarte
steen van de Assyrische koning Es-
arhaddon (681–669). Volgens de in-
scriptie toornde Mardoek op Babel,
wat een 70 jarige verwoesting zou
inhouden. Maar na 11 jaar ont-
fermde Mardoek zich weer over zijn
stad, waardoor de 70 jaar voortijdig
ten einde kwamen (Lipińsky, p38v;
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zie voor de citaten ook Van der
Woude, p173, n.17). In het postexi-
lisch Jodendom werd de uitdruk-
king ’de 70 jaar’ ook een algemeen
gebruikte benaming van de periode
van de ballingschap (Baron, p35).

‘Hoe dit ook zij, het punt is dat het
volk zich verwonderde waarom God
nog steeds op hen toornde, terwijl
de vastgestelde tijd van hun straf
al was verstreken’ (Barker, EBC,
p612). Met de terugkeer uit Ba-
bel was de belofte van Gods omzien
naar Juda blijkbaar nog niet ten
volle vervuld (vgl. Jr29:10). Anders
zou de Engel des Heren geen voor-
bede doen op grond van die belofte.
Noch de terugkeer in het land noch
de tempelherbouw konden de per-
soonlijke afwezigheid van de Here

in het midden van de Judeeërs com-
penseren. Dát is de ware reden van
de voorbede van de Engel.

1:13 De Here antwoordde daarop
de engel die met mij sprak: Het
gebed van de Engel des Heren

uit vs12 wordt onmiddellijk ver-
hoord. De Vader hoort de Zoon
altijd (Ps2:8; Mt26:53; Jh11:41v)
en in zekere zin geldt dit voor elk
gebed van een gelovige (Dn10:12;
1Jh5:14). De Here antwoordt niet
de Engel des Heren maar de tol-
kengel. De voorbede betrof immers
het volk Israël en het antwoord was
voor hen bestemd. De tolkengel
verwoordt ’de goede en troostrijke
woorden’ voor Zacharia in vs14–17,
waarop de profeet de boodschap op

zijn beurt aan het volk moet door-
geven (’predik’; vs14,17).

met goede woorden, troostrijke
woorden: ’Goede woorden’ (de

bhār̂ım t.ôbĥım) zijn woorden die
goede en zegenrijke beloften be-
vatten (vgl. Jz23:14; Jr29:10);
’troostrijke woorden’ (debhār̂ım
nichumı̂m) zijn woorden van troost
en bemoediging. In deze laat-
ste uitdrukking staan in het
Hebr. twee zelfstandige naamwoor-
den in appositie (lett.: ’woorden-
vertroostingen’; GKC, §131c). Het
woord voor ’troost’ is van dezelfde
stam (nācham) als het werkwoord
’troosten’ in Js40:1 (zie verder bij
vs17; zie voor het meervoud GKC,
§124d–e).

De inhoud van de troostwoorden
staat in vs14–17. De boodschap
kan in drie punten worden samenge-
vat: 1. De Here houdt nog steeds
van Jeruzalem (vs14), maar: 2. Hij
toornt op de volken die Israël heb-
ben verdrukt (vs15); 3. Zijn liefde
voor Israël komt daarin tot uitdruk-
king dat Hij zijn plannen van ze-
gen zal uitvoeren, zodat Jeruzalem
en Juda tot geweldige heerlijkheid
en voorspoed zullen komen (vs16v).
De Here beantwoordt het gebed
van de Engel door de aarde met zijn
goedheden te vullen. ‘Terwijl de ge-
lovige zijn noodkreet tot de hemel
richt, is bij God al een zee van troost
bereid’ (Frey, p55).

1:14–17 Het visioen liet zien dat
God alle gebeurtenissen op aarde
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bestuurt. Deze boodschap wordt
in vs14–17 geconcretiseerd. God
houdt nog steeds van zijn volk, zijn
land en zijn stad. En deze liefde
uit zich in het oordeel van de vijan-
dige volken en de uiteindelijke ze-
gen van Israël. Het eerste visioen
moest vooral de Judeeërs van Gods
voortdurende liefde jegens hen over-
tuigen. De heidenen waren wel te-
vreden zijn bij het zien van Israëls
ellendige toestand (vs11), maar de
Here kon hierin niet rusten. De
volken hadden zich over de onder-
gang van Jeruzalem verheugd, maar
de Here droeg hierover leed. Zijn
hart brandde immers voor zijn volk.

Veel uitleggers beschouwen vs14–17
als een toevoegsel uit de tijd dat
de definitieve literaire compositie
van Zc1–8 werd samengesteld. Men
suggereert dat de visioenen pas
ter gelegenheid van de inwijding
van de tempel in hun uiteinde-
lijke vorm op schrift werden gesteld
(515 v.Chr.). Maar inhoudelijk ge-
zien zijn vs14–17 onlosmakelijk met
het eerste visioen verbonden, zo-
dat deze veronderstelling twijfelach-
tig is.

1:14 Vervolgens zeide tot mij de en-
gel die met mij sprak: Predik: Za-
charia krijgt de opdracht om het
antwoord van deHere op het gebed
van de Engel aan zijn volksgenoten
door te geven.

predik: Het Hebr. qārā’ heeft als
basisbetekenis ’hardop lezen’ (vgl.
de Koran, het heilige boek van de

Islam, dat lett. ’dat wat hardop
gelezen moet worden’ betekent),
’roepen’ of ’uitroepen’. Hier is
het ’met vuur en energie uitroe-
pen’, zoals een heraut of een pro-
feet dat moet doen (vgl. Gn41:43;
2Kr32:18; Js40:2,6; 58:1; zie ook
Zc1:4; KBL, p849vv). Zacharia
mocht Gods woorden niet voor zich-
zelf houden, maar moest ze uitroe-
pen (vgl. Lk12:3). Omdat qārā’ op
veel plaatsen ’hardop uit een boek
of boekrol lezen’ betekent (bijv.
in Ne8:4,9; Jr36:8,10), suggereert
Meyers (1987, p119) dat de op-
dracht aan Zacharia misschien wel
inhoudt om het geschouwde eerst op
schrift te stellen en daarna aan het
volk voor te lezen (vgl. Hk2:2).

Ik ben in grote ijver ontbrand: Het
werkwoord qinnē’ (’ijveren’) is van
een Arabische stam afgeleid die
’[door kleurstof] erg rood (of: zwart)
worden’ betekent. Omdat hevige
emoties een rode gelaatskleur te-
weegbrengen, werd de betekenis ook
’rood worden [van het gezicht] door
brandende passie’. Vergelijk het
Gr. zèloō (’jaloers zijn’), dat van
zeō (’kokend heet zijn’) afgeleid
is en eveneens diepe emoties uit-
drukt. qinnē’ kan zowel ’intense
haat’ als ’brandende liefde’ uitdruk-
ken, zodat twee vertalingen mo-
gelijk zijn: ofwel ’jaloers/naijverig
zijn’ ofwel ’ijverig/vurig zijn’ (’ij-
veren’). qinnē’ heeft verder geen
qal -vorm, maar komt alleen in de
pi‘el voor, wat op de intensiteit
van deze verlangens wijst (BDB,
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p888; vgl. GKC, §52f–g). Soms
(bijv. Nm11:29; 25:11,13; 2Sm21:2l;
1Kn19:10,14) wordt het voor men-
sen gebruikt, maar op andere plaat-
sen duidt het op de ’ijver’ van de
Here, zowel in negatieve als in po-
sitieve zin. ’De grondgedachte is dat
de Here zich in brandende toorn
opricht als zijn liefde wordt tegenge-
werkt en verworpen. Maar het bete-
kent ook dat Hij met ijver en geest-
drift de voorwerpen van zijn liefde
verdedigt, helpt en koestert’ (Van
Groningen, p875).

‘Jaloersheid en ijver impliceren een
bijzondere interesse van de één in
de ander. Het vooronderstelt vaak
een band tussen beide partijen die
hen recht geeft op elkaar’ (Mit-
chell, p125). ‘Gods jaloersheid is
daarom een maat voor de intensi-
teit van zijn liefde voor hen met
wie Hij in een verbondsrelatie is
getreden’ (Baldwin, p102). Gods
liefde is te groot om onverschillig
toe te zien als zijn volk Hem onge-
hoorzaam wordt. De ijver van de
Here lijkt wat dat betreft op de
liefdesijver in een huwelijksrelatie.
God wil dat niemand zijn bruid aan-
tast en dat deze slechts naar Hem
kijkt (vgl. Dt4:37v; 7:6–8; Hs11:1–4;
Am3:2). De ’grote ijver’ waarin de
Here is ’ontbrand’, doet denken
aan Hl8:6, waar de liefde met ’vuur-
vlammen’ worden vergeleken, ’een
vuurgloed des Heren’. Nergens in
het OT wordt de Here als een apa-
thisch en gevoelloos Persoon gezien.
Hij is diep bewogen door wat zich

op aarde afspeelt. Hij kan ’smart
in zijn hart’ voelen (Gn6:6), maar
zich ook ’met vreugde verblijden’
en ’zwijgen in zijn liefde’ (Zf3:17).
Zelfs wanneer Hij moet oordelen,
voelt Hij met zijn schepselen mee
(Ez18:23,31v).

Mozes heeft diverse malen op
Gods ’jaloersheid/naijver’ gewezen
(Ex20:5; 34:14; Dt4:24; 5:9; 6:15;
32:16,21), die werd opgewekt als
Israël andere goden begon te die-
nen. De ballingschap een gevolg
van deze naijver geweest (Ez5:13;
16:38,42; 23:25). Joël (2:18 [’nam
op’]) en Ezechiël (39:25) hadden
echter ook over Gods naijver gespro-
ken, die erop gericht was Israël te
herstellen. Nadat zijn toorn was
uitgewoed, veranderde Gods ’naij-
ver’ in ’ijver’, die werd aangewend
om zijn volk te verlossen (Ez36:5–7;
38:18–23). Deze ’ijver des Heren’
staat ook borg voor komst van de
Messias om het Vrederijk op te rich-
ten (Js9:5v; 37:32). ‘De vurige ijver
van de Here, die destijds tot de be-
straffing van het zondige volk leidde
(Dt29:20; Ps79:5), richt zich nu met
eenzelfde passie op het heil van Je-
ruzalem (vgl. 8:2; Js63:15)’ (Van der
Woude, p39). Dit is de les van het
eerste visioen.

Gods toorn (vs12) is altijd met zijn
ijver verbonden (vs14). Israëls bal-
lingschap en Jeruzalems verwoes-
ting waren uit Gods liefde geboren
en hadden slechts ten doel om te
tuchtigen (Sp3:11v). Zij bewijzen
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juist dat God zijn volk ńıet heeft
verstoten. Gods roeping is een eeu-
wige roeping (Ps132:13v; Rm11:29)
en zijn liefde is een eeuwige liefde
(Jr31:3). Daarom breekt na een
periode van toorn voor Israël on-
herroepelijk weer een tijd van ze-
gen aan. De Here wendt zo zijn
ijver aan om de stad die Hij zich
had verkoren (vs17), te herstellen
(Zc8:1–8).

Het werkwoord qinnē’t̂ı (’ik ben in
ijver ontbrand’) is een perfectum,
wat normaliter een afgesloten han-
deling in het verleden aangeeft (’Ik
ben ijverig geweest’). Leupold (p42)
wil het daarom betrekken op één be-
paalde daad in het verleden, en wel
de terugkeer uit de ballingschap (’Ik
heb een teken van mijn ijver gege-
ven en ben nu tot rust gebracht’).
Maar dit kan bezwaarlijk juist zijn,
want dan zou Zacharia’s boodschap
zijn tijdgenoten niet zoveel meer te
zeggen hebben. Daarom kan de
vorm hier beter de betekenis van het
Griekse perfectum gegeven worden
(’Ik ben in ijver ontbrand en ben
nu nog steeds ijverig’; vgl. de LXX:
ezèlōka, en zie IBHS, §30.5.1c). De
bedoeling is dan dat God voor zijn
volk ijvert en dat in het verleden ge-
toond heeft door zijn volk uit bal-
lingschap te laten terugkeren (vgl.
Keil, p236). De vraag ’hoelang
nog?’ uit vs12 krijgt zo een ant-
woord: ’Het is nu genoeg! Ik, de
Here, ben weer gaan handelen!’.

De intensiteit van Gods liefdesij-

ver is uit de Hebr. syntax af te le-
zen: 1. door het gebruik van de im-
perativus (’roep’); 2. door de in-
leidingsformule ’zo zegt de Here

der heerscharen; 3. door het plaat-
sen van het werkwoord qinnē’t̂ı (’Ik
ben in ijver ontbrand’) aan het be-
gin van de zin, de positie van na-
druk (GKC, §143c); 4. door de
keuze van het werkwoord qinnē’ ,
dat een sterk emotionele betekenis
heeft (zie boven); 5. door de voor-
werpen van deze ijver (Jeruzalem
en Sion) voor de bijvoeglijke bepa-
ling qin’āh gedhôlāh (’in grote ij-
ver’) te noemen; 6. door het toevoe-
gen van het bijbehorende zelfstan-
dig naamwoord (qin’āh, ’ijver’) aan
het werkwoord (qinnē’ ; vgl. GKC,
§117p–q); 7. door het toevoegen van
het bijvoeglijk naamwoord ’groot’
aan qin’āh (’ijver’).

voor Jeruzalem en voor Sion: Sion
is de heuvel ten zuidoosten van Je-
ruzalem die David op de Jebusie-
ten veroverde. Hierdoor verkreeg
de burcht op de top de bijnaam ’de
stad van David’ (2Sm5:6–9). La-
ter werd de naam Sion ook ge-
bruikt voor de heuvel waarop de
tempel stond, ten noorden van Je-
ruzalem (Ps48:3). Uiteindelijk werd
de naam Sion praktisch een syno-
niem voor heel Jeruzalem. Sion
wordt 158 maal in het OT genoemd
(7 maal in het NT), en wel voorna-
melijk in de profetische en poëtische
gedeelten (vooral Ps, Js, Jr en
Klaagl.). In de historische boeken
komt de naam slechts 6 maal voor.
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Het woord ’Sion’ (s. ijjōn) is waar-
schijnlijk van de stam s. ājan (’be-
schermen’) afgeleid, zodat het ’ves-
tingstad’ betekent (vgl. 2Sm5:7).

Omdat de ark in de tempel huisde,
werd de ’stad van David’ al gauw
de ’stad van God’ (Ps48:2v) ge-
noemd. Sion vormt dus de woon-
plaats van God (Ps9:12; 68:17;
74:2; 76:3; 132:13; 135:21; vgl. ook
Am1:2). Jeruzalem is meer de
politieke naam van Israëls hoofd-
stad, terwijl Sion er meer het ac-
cent op legt dat de stad het cen-
trum van de Israëlitische eredienst
vormt (vgl. 1Kn8:1; 2Kr5:2; Ps84:8;
Js33:20; 46:13; 52:1v,7v; Jr31:6;
maar vgl. Zc8:3; 9:9, waar er na-
genoeg geen verschil tussen de twee
namen is). Sion is dus Jeruza-
lem, gezien als de plaats waaraan
de Here zijn zegen heeft verbon-
den (Ps48:13–15; 50:2; 78:68; 87:2;
99:2; 125:1; 128:5; 134:3; 135:21;
137:3). Verder wordt Sion gezien
als de toekomstige hoofdstad van
het Vrederijk (Ps2:6; 110:2; Js2:3;
60:14; 62:1,11v; Mi4:2,7; Zf3:14–17;
vgl. ook Ps14:7; 146:10; Js12:6;
28:16; 61:3). Hierdoor is Sion in
het NT een beeld van de plaats
waar in tijden van verval een over-
blijfsel van getrouwen wordt gevon-
den (vgl. Rm9:33; Hb12:22; Op14:1;
vgl. Gowan, p4–20; ISBE, 4,1198vv;
ZPEB, 5,1063vv).

De volgorde ’Jeruzalem . . . Sion’
is ongebruikelijk. Normaal wordt
Sion als eerste genoemd (zie bijv.

Ps125:1v; Jl3:17; Am1:2; Zc8:3),
zoals ook in vs17. Het gedeelte
van vs14–17 begint èn eindigt dus
met de naam ’Jeruzalem’, die bo-
vendien nog tweemaal in vs16 voor-
komt. Zacharia benadrukt daar-
door bewust dat Gods ijver niet al-
leen voor Sion is ontbrand, de plaats
die vooral een verbinding met de
tempel suggereert, maar ook voor
Jeruzalem, de stad zelf (vgl. wat in
de inleiding over het verschil tus-
sen Hg en Zc gezegd is). De her-
bouw van Jeruzalems muren en hui-
zen is één van de plannen die de
Here met zijn stad heeft. De ij-
ver van de Here staat borg voor
toekomst van Jeruzalem, zijn ge-
liefde stad. “Hij verkoos de stam
van Juda, de berg Sion, die Hij lief-
heeft” (Ps78:68). Geen enkel volk
mag zich nog aan Jeruzalem vergrij-
pen! De hoogmoed van de volken
zal God straffen, maar Jeruzalem
zal zich in de liefde van de Here

kunnen verheugen.

1:15 Vs14 noemt Gods houding
ten opzichte van Jeruzalem (’lief-
desijver’), terwijl vs15 aangeeft
hoe Hij over de heidenvolken
denkt (’toorn’). Deze tegenstel-
ling wordt door een chiasme be-
nadrukt: [14] qinnēt̂ı . . . qin’āh
gedhôlāh [15] weqes.eph gādhôl . . .
qōs. ēph (’Ik heb geijverd met grote
ijver, maar met grote toorn toorn
Ik [lett.: ben Ik toornend]’). Het
is net of de liefde van God voor
Israël evenredig is aan zijn toorn je-
gens de volken. Het eerste deel van
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vs15 vermeldt dát God toornt, het
tweede deel geeft de reden ervan.

maar Ik ben zeer toornig: Hier
wordt net als in vs2 het werkwoord
qās.aph (’toornen’) gebruikt. In vs2
was die toorn tegen Israël gericht,
maar nu richt deze zich in volle om-
vang tot de heidenvolken.

Net als in vs14 geeft de syntax
aan hoe groot Gods toorn was:
1. de zin begint met het woord
qes.eph (’toorn’), zodat de volle
ernst hiervan direct op de lezer af-
komt; 2. deze toorn wordt gekwa-
lificeerd als ’groot’ (gādhôl); 3. in
het eerste deel van de zin staat
is de werkwoordsvorm een partici-
pium (qōs. ēph; ’toornend’), dat op
een blijvende toestand duidt (GKC,
§116a); 4. voor dit deelwoord staat
het persoonlijk voornaamwoord ’a

n̂ı (’Ik’), dat in het Hebr. altijd
de nadruk heeft (GKC, §135a). Al
met al is de weergave van de NV
(’Ik ben zeer toornig’) nog veel te
zwak. Een parafrase zou zijn: ’Ik,
ja Ik, de Here, brandt van zeer
grote toorn’. Het tweede deel van
vs14 voegt hieraan nog wat ex-
tra accenten toe: 5. de herhaling
van het werkwoord (qās.apht̂ı, ’Ik
heb getoornd’), nu een perfectum,
geeft aan dat God niet langer op
Israël toornde; 6. wederom wordt
het persoonlijk voornaamwoord ’a

n̂ı (’Ik’) gebruikt; 7. het adversa-
tieve we (’maar’) voor het persoon-
lijk voornaamwoord hēmāh (’zij’)
geeft een sterk contrast aan (’maar

źıj. . . ). Het tweede deel kan gepa-
rafraseerd worden als: ’Mijn toorn
jegens Israël is allang ten einde ge-
komen; maar zij daarentegen. . . ’

op de overmoedige volken: Onder
de gôjim worden in de regel de hei-
denvolken verstaan, vooral die in
de nabije omgeving van Palestina.
Het woord gôj (’volk’) beschrijft een
volk vanuit een politiek, ethnisch of
territoriaal gezichtspunt, terwijl de
benaming ‘am, een naam die in de
regel voor Israël wordt gebruikt, een
volk meer vanuit een moreel of reli-
gieus gezichtspunt beschouwt. gôj
kan men daarom eigenlijk het beste
door ’natie’ vertalen (zie Girdles-
tone, p256v; TWOT, p153v). In Zc
komt het woord gôj voor in 1:15,21;
2:8,11; 7:14; 8:13,22,23; 9:10; 12:3,9;
14:2,3,14,16,18,19, en ‘am in 2:11;
7:5; 8:6,7,8,11,12,20,22; 9:16; 10:9;
11:10; 12:2,3,4,6; 13:9 en 14:2,12. In
dit vers dient men vooral te den-
ken aan die volken die actief heb-
ben deelgenomen aan de verdruk-
king van Israël, dus in ieder geval
Assur en Babel, maar ook Perzië,
dat de Joden in Zacharia’s tijd nog
steeds in slavernij hield.

overmoedige: Het Hebr. ša’anān be-
tekent lett. ’in rust’, ’ongestoord’
(BDB, p983; KBL, p937). Twee-
maal wordt dit woord in positieve
zin gebruikt voor de rust en vei-
ligheid die God het toekomstige
Jeruzalem zal schenken (Js32:18
[’rust’]; 33:20 [’veilig’]), maar de res-
terende acht keer draagt het duide-

147



De Nachtgezichten van de Profeet Zacharia

lijk een ongunstige betekenis. Het
is dan rust die gekenmerkt wordt
door trots, arrogantie en zorgeloos-
heid (2Kn19:28 [’overmoed’]; Jb12:5
[’voorspoedige’]; Ps123:4 [’overmoe-
dige’]; Js32:9,11 [’zorgeloos’]; 37:29
[’overmoed’]; Zc1:15; vgl. ook het
werkwoord šā’an [’in rust leven’]
in Jb3:18; Sp1:33; Jr30:10; 46:27;
48:11). God ziet de volken zoals
de paarden die zagen: in volkomen
rust (vs11). De zondige rust van de
volken is gegrond op hun overmoed.
‘De grote zonde van de volken was
altijd hun haat jegens Gods oude
volk Israël geweest. Hier wordt hun
houding gesignaleerd, maar deze zal
in de gebeurtenissen van de hoofd-
stukken 12–14 culmineren’ (Fein-
berg, 1990, p277). Om die reden
vermeldt God dat Hij op hen toornt.

terwijl Ik maar een korte tijd ver-
toornd was: Dit vers verwijst naar
Gods toorn jegens de ’vaderen’ van
vs2. Het bijwoord me‘at. kan hier
op twee manieren worden vertaald,
ofwel door ’een weinig’, ’een beetje’
(vgl. de NV) ofwel door ’een korte
tijd’ (zo bijv. in Jb24:24; vgl. BDB,
p589v). In het eerste geval geeft
het de grootte van Gods toorn aan,
in het tweede geval de tijdsduur
ervan. De eerste vertaling wordt
echter door een vergelijking met
1:2 en 7:12 uitgesloten, die beide
de grootte van Gods toorn jegens
zijn volk benadrukken. Om hier-
mee geen tegenspraak te creëren,
verdient de tweede mogelijkheid de
voorkeur. God was ’voor een korte

tijd’ op Israël vertoornd, namelijk
’slechts’ zo’n 70 jaar (vgl. vs12 en
zie het perfectum in dit vers). De
gedachte is dan dezelfde als die van
Js54:7v. Gods toorn diende als
tuchtmaatregel en was daarom tij-
delijk. Toen het doel bereikt was,
veranderde zijn toorn weer in erbar-
ming.

die meehielpen ten kwade: De pre-
cieze betekenis van de uitdrukking
‘āzerû lerā‘āh is moeilijk te ach-
terhalen, hoewel de strekking dui-
delijk is. Meestal vat men ‘āze

rû als een vorm van de stam ‘āzar
(’helpen’ of ’te hulp komen’) op,
dat echter elders alleen in posi-
tieve zin wordt gebruikt (zie bijv.
2Sm8:5; 21:17; TWOT, p660v).
Hier wordt het echter negatief be-
doeld. Men heeft daarom wel een
afleiding van het Arabische werk-
woord ghazura (’overvloedig zijn’)
voorgesteld. Door ‘zrw dan als een
hif‘il te vocaliseren, wordt de ver-
taling: ’zij vermenigvuldigden de
rampen’. Een derde mogelijkheid
is om met een wijziging van de me-
deklinkertekst zāre‘û te lezen, een
vorm van de stam zāra‘ (’zaaien’,
’verstrooien’; vgl. vs19,21) is. In
dat geval betekent het: ’zij zaaiden
kwaad’, d.i. ’zij bedachten kwaad’
(zie Meyers, 1987, p122). Dahood
(1970, p95v) stelt tenslotte nog op
grond van een parallel met het Uga-
ritische ‘dr voor om ‘āzar door ’red-
den’, ’ontsnappen’ te vertalen. De
zin zou dan zijn: ’terwijl ik maar
een korte tijd vertoornd was, zo-
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dat zij aan een ramp ontkwamen’.
De gebruikelijke vertaling (de eerst-
genoemde mogelijkheid) levert een
goede zin op en verdient daarom de
voorkeur (vgl. een zelfde gedachte
van ’hulp in het oordeel’ in Js63:5
[’helper’]). Van der Woude (p39)
wijst er nog op dat het werkwoord
‘āzar gevolgd door de prepositie le

’te hulp komen’ betekent, zodat er
lett. staat dat de volken ’het kwaad
te hulp zijn gekomen’.

Het woord rā‘āh (’kwade’) is de
vrouwelijke vorm van het bijvoeg-
lijk naamwoord ra‘ (’kwaad’), dat
hier zelfstandig wordt gebruikt. Het
kan verwijzen naar kwaad in abso-
lute zin (bijv. Jb20:12), maar va-
ker is het kwaad (in de zin van een
’ramp’) dat iemand overvalt (’on-
heil’; bijv. Gn19:19; Ex32:14) of
beraamt (Gn26:29; Sp3:29; Jr8:3;
zie TWOT, p856). Meyers (1987,
p122) ziet in het paren van de woor-
den ’helpen’ en ’kwaad’ een iro-
nische zinspeling op het Perzische
Rijk, dat de Joden geholpen had
naar hun eigen land terug te keren,
maar hen toch geen werkelijke vrij-
heid gaf. Daardoor was het leed
voor de Judeeërs als het ware alleen
maar verergerd.

Vele volken hadden geprobeerd de
Here bij het oordelen van Israël
te ’helpen’, maar het was steeds
’ten kwade’ geweest (vgl. dezelfde
uitdrukking lerā‘āh [’ten kwade’] in
Jr44:11). Hun motieven waren na-
melijk verkeerd. Gods toorn je-

gens Israël kwam uit zijn liefde
voort en diende tot hun behoud
(vgl. Hb12:5–11; Op3:19). Daarom
zou een korte ’uitstorting van toorn’
door een ’ontferming met eeuwige
goedertierenheid’ gevolgd worden
(Js54:7v). Maar de volken werden
geleid door hebzuchten haat. Daar-
door vergrepen ze zich aan Gods
land. De Here bedoelde te straf-
fen, maar de volken wilden ver-
nietigen. De naties hadden Gods
bedoeling dus niet begrepen. De
Here strafte zijn volk zoals een
vader zijn kind tuchtigt, maar de
volken kwamen er als buitenstaan-
ders bij en begonnen dat kind bij
wijze van spreken af te ranselen. In
Js10:5–7 klaagt God bijv. over het
onbegrip en de hoogmoed van As-
sur, dat een werktuig in zijn handen
was om Israël te tuchtigen, maar
dat zelf ’in de zin had te verdel-
gen en uit te roeien’. Hetzelfde
verwijt moet de Here tot Babel
richten (Js47:6v). Beide volken on-
dervonden daarom hoe God zijn
toorn niet langer op Israël richtte,
maar tot hen wendde, want beiden
zijn in die toorn ten onder gegaan
(zie respektievelijk Js10:12vv en
Jr50:29; 51:24; vgl. voor het begin-
sel ook Js33:1; Ez25:3v,8v,12v,15v;
26:2v; Ob:10–16; Zc1:18–21). God
wilde de volken ten goede gebruiken
(’tucht’), maar zij misbruikten deze
vrijmacht ten kwade. Het woord
’helpen’ moet dan ook niet letter-
lijk genomen worden alsof de volken
God een dienst hebben bewezen. Zij
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waren instrumenten in Gods hand,
maar werden door een verkeerde ge-
zindheid gekenmerkt. Daarom ont-
brandde Gods toorn zich nu in alle
hevigheid tegen de volken.

Voor Zacharia en zijn tijdgenoten
moet dit woord melodieus in de
oren hebben geklonken. Zij ken-
den zichzelf als het voorwerp van
Gods toorn (zie bij vs2), maar nu
richtte die toorn zich op hun vij-
anden. Nog steeds werkten velen
de herbouw van de tempel tegen
(Ea5–6), God was nu vóór hen. En
de Here was toch veel machtiger
dan al die buurvolken? Zijn goed-
keurende blik uit de hemel kon hun
de kracht geven om de tempel te
voltooien. Zij hoefden niet langer te
zwichten voor de dreigementen van
de omringende landen. Gods toorn
rustte immers op hen en Hij zou wel
met hen afrekenen.

1:16 Daarom: Vs16 is een logisch
vervolg op vs14–15. Omdat de
Here voor Sion in grote ijver was
ontbrand (vs14) en Hij zeer toor-
nig op de volken geworden was, zul-
len de beloften van vs16v in vervul-
ling gaan. In deze twee verzen staan
zes beloften: 1. God keert naar Je-
ruzalem terug; 2. de tempel wordt
herbouwd; 3. Jeruzalem wordt her-
bouwd; 4. De steden van Juda zul-
len zeer welvarend worden; 5. de
Here zal Sion troosten, en 6. God
verkiest Jeruzalem nog steeds.

zo zegt de Here: In vs14v ging het
om Gods toorn over de naties van

de aarde en zijn ijver voor Jeruza-
lem. Om die reden noemt God zich
in die verzen ’de Here der heer-
scharen’, dat is de God die heel de
schepping regeert en van alle mach-
ten in die schepping de Gebieder is
(zie bij vs3). Maar in vs16v gaat
het niet langer om Gods regering
van de aarde, maar staat zijn liefde
voor Israël centraal. Daarom noemt
Hij zich nu alleen ’Here’ (jhwh),
de naam van de Verbondsgod van
Israël (zie eveneens bij vs3; vgl.
Hakvoort, p29vv,99vv). In vs16b
en 17a staat echter weer ’Here der
heerscharen’, omdat Sion uiteinde-
lijk de ’hoofdstad’ van de hele aarde
zal worden (zie Js2:2–4; Zc14:16).

Ik keer in erbarming tot Jeruza-
lem weder: Het woord ’erbarming’
(rachamı̂m) is van dezelfde stam als
het werkwoord ’zonder erbarming
zijn’ (lō’ richam) in vs12. De En-
gel des Heren had gevraagd hoe-
lang de Here nog zonder erbarming
zou zijn. Vs16 geeft het antwoord:
De Here is nog steeds erbarmend
en zal spoedig naar Jeruzalem te-
rugkeren. Vanwege de oorspronke-
lijke betekenis van rachamı̂m (zie
bij vs12) wil Barker (Study Bible,
p1409) zelfs vertalen: ’Ik ben met
moederlijke genegenheid naar Jeru-
zalem teruggekeerd’. De Here had
Jeruzalem voor een tijd moeten ver-
laten (vs15), maar nu keerde Hij we-
der. Deze belofte mocht voor de
Judeeërs een bron van vreugde zijn
(vgl. Js52:7–10; Jr30:18v).
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Het Hebr. šabht̂ı (’ik keer weder’)
is een perfectum, dus betekent ei-
genlijk: ’Ik ben wedergekeerd’ (vgl.
de SV). Maar omdat deze belofte
in Zacharia’s tijd duidelijk nog niet
vervuld was – de tempel was nog
niet eens voltooid –, is het het beste
om šabht̂ı als een profetisch perfec-
tum op te vatten (zie GKC, §106n).
Dát de Here straks naar Jeruza-
lem zal terugkeren, is zo zeker dat
het met een perfectum wordt uitge-
drukt. Keil (p236v) meent dat het
niet om een toekomstige gebeurte-
nis gaat, maar om een gebeurtenis
die al begonnen was en nog steeds
voortduurde. God was dan al in Za-
charia’s tijd naar Jeruzalem terug-
gekeerd, namelijk in de zin dat Sion
weer het voorwerp van zijn liefdes-
ijver was geworden (vgl. Ridderbos,
p53). Dit komt weliswaar met de
boodschap van het visioen overeen
– de Engel des Heren wordt weer
temidden van de mirten (Israël) ge-
zien –, maar kan nooit de volle-
dige vervulling van deze belofte in-
houden. Het OT maakt immers
duidelijk dat de Here straks weer
persoonlijk in Jeruzalem zal wonen
(Js52:8; Ez43:1–5; 48:35; Zc2:10;
8:3 e.a.p.; vgl. de overige beloften
van vs16v, waarvan de uiteindelijke
ook nog toekomstig is).

De voorwaarde voor Gods terugkeer
was in vs3 genoemd. Pas na beke-
ring zou de Here tot zijn volk we-
derkeren. Dit is de kant van ver-
antwoordelijkheid van de mens (vgl.
Mt23:39). Maar vs16 beschouwt

de terugkeer vanuit het oogpunt
van Gods verkiezende liefde (vgl.
vs17). Omdat Hij zich heeft voor-
genomen Israël te zegenen, zal deze
belofte straks worden vervuld (vgl.
Jr31:31–40; Rm11:25–32).

mijn huis zal daarin gebouwd wor-
den: Onder ’mijn huis’ wordt de
tempel te Jeruzalem verstaan. Za-
charia gebruikt hiervoor zowel ba-
jith (’huis’; 1:16; 3:7; 4:9; 7:3;
8:9; 11:13) als hêkhāl (’tempel’;
6:12,13,14,15; 8:9). De benaming
’huis des Heren’ legt meer de na-
drul op de tempel als Gods woon-
plaats op aarde, terwijl de aandui-
ding ’tempel’ vooral de plaats van
de eredienst aangeeft.

De tempel in Jeruzalem was voor
de Joden van zeer grote beteke-
nis. Hij vormde het zichtbare be-
wijs van Gods aanwezigheid in het
midden van zijn volk. Vandaar dat
de terugkeer van de Here hier met
de bouw van de tempel verbonden
wordt. Zc6:12v zegt van de ’Spruit’,
de komende Messias, dat hij de tem-
pel zal bouwen. Daarom vindt dit
vers zijn definitieve vervulling pas in
het Vrederijk, als de Here weer in
Jeruzalem in een tempel zal wonen.
Ezechiël heeft deze tempel uitvoe-
rig beschreven (Ez40–43; zie Jon-
genburger).

en het meetsnoer zal over Jeruzalem
gespannen worden: De Hebr. tekst
heeft hier twee varianten. De ke-
thibh leest qāweh of qāwāh, maar
de qere leest qaw. Deze twee woor-
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den kunnen echter hetzelfde beteke-
nen. qāweh is een archäısche vorm
van qaw die maar zelden wordt ge-
bruikt wordt (alleen in 1Kn7:23 en
Jr31:39, hoewel beide teksten even-
eens een qere hebben). Een qaw
is een ’snoer’, maar met de toevoe-
ging middāh (’om te meten’) duidt
het op een ’meetsnoer’. Een meet-
snoer is een hulpmiddel van een
landmeter om de afmetingen van
een bouwwerk op te meten (vgl.
2:1v), maar een ’snoer’ is een hulp-
middel van een bouwvakker (of van
een timmerman; Js44:13) om op de
grond de precieze positie van een
bouwwerk uit te zetten en dat door
middel van zijn snoer af te bake-
nen. Een ’meetsnoer’ heeft dus
met de handeling van het opmeten
te maken, maar het ’snoer’ dient
voor het aangeven van wat uitge-
meten is (zie Meyers, 1987, p123,
en vgl. ISBE, 3,295). De mo-
derne vertalingen houden zich ech-
ter niet altijd aan dit onderscheid
en vertalen beide woorden bijna al-
tijd door ’meetsnoer’ (zo bijv. de
NV). Het verschil is weliswaar niet
groot, maar toch belangrijk om op
te merken. In Jb38:5 worden de
beide handelingen naast elkaar ge-
noemd: “Wie heeft haar afmetin-
gen bepaald (het opmeten)? Of wie
heeft over haar het snoer (qaw) ge-
spannen (de demarcatie van het op-
gemetene)”. De twee instrumenten
worden in Ez40:3 eveneens in één
vers genoemd (het ’linnen snoer’ en
de ’meetroede’), terwijl het ’snoer’

(qaw) in 2Kn21:13 en Kl2:8 de pre-
cieze grenzen afzet van het gebied
dat vernietigd moet worden en van
wat gespaard moet blijven.

In dit vers wordt ook geen ’meet-
snoer’, maar een ’snoer’ bedoeld
(vgl. het gebruikte werkwoord
nāt.āh [’uitstrekken’, ’uitspreiden’]
komt samen met het woord ’snoer’
ook in 2Kn21:13; Js34:11; 44:13
en Kl2:8 voor). Het betekent dus
dat de bouwers Jeruzalem in per-
celen zullen verdelen om later op
die plaatsen de huizen te bouwen.
Een gedeelte van Jeruzalem was
in Zacharia’s tijd weer bewoond
(zie Hg1:4), maar het grootste deel
was zelfs nog in Nehemia’s dagen
nog ontvolkt (Ne7:4). De armza-
lige puinhopen van Jeruzalem zul-
len echter weer in een nieuwe stad
veranderen. Vroeger had het snoer
de ondergang van Jeruzalem bete-
kend (2Kn21:13; vgl. ook Js34:11;
Kl2:8), maar nu houdt het een be-
lofte van herbouw in (vgl. Js60:10;
61:4; Jr31:38–40; Am9:11). Het
gaat de Here blijkbaar niet alleen
om de herbouw van de tempel en
het altaar (vgl. de vorige belofte en
ook het boek Ea), maar evenzeer om
Jeruzalem zelf, de woonplaats van
zijn volk, ’de stad des Heren, het
Sion van de Heilige Israëls’ (Js60:14;
vgl. het boek Ne).

De vervulling van deze beloften ligt
niet in de tijd vlak na het optre-
den van Zacharia. Natuurlijk wer-
den de Judeeërs door deze woorden

152



1:7–17 Het eerste visioen: de man tussen de mirten

aangespoorf om de tempelbouw vol
ijver te voltooien. Maar nadat de
tempel in het zesde jaar van Darius
voltooid was (Ea6:14v) en de muren
van Jeruzalem in de tijd van Nehe-
mia weer waren opgericht (Ne3,4,6),
waren deze beloften toch nog niet
vervuld. DeHere was namelijk nog
niet opnieuw in de tempel komen
wonen (vgl. Ez10:18v; 11:22v met
43:1–5), de Joden bleven nog slaven
van een vreemde koning (Ne9:36v),
terwijl ook de steden van Juda nog
in het geheel niet van het goede
overvloeienden. De zegeningen van
vs16v zijn duidelijk met de komst
van de Messias en het aanbreken
van het Vrederijk verbonden (vgl.
2:10–12 met 9:9v). ‘In de dagen
van Zacharia was de tempel weer
herbouwd, maar het was nog niet
de tempel van de Messias; de stad
werd herbouwd, maar het was nog
niet de ’stad van de grote Koning’
(Ps48:3); het volk woonde in zijn
land, maar was nog niet het ’gewil-
lige volk’ (Ps110:3) dat door God in
de heerlijke duizendjarige regering
erkend zal worden’ (Rossier, p122).
In Zacharia’s dagen of in de tijd
van de evangeliën, toen de Here in
Jezus Christus tot zijn volk kwam
(Mt21:4–11; Jh1:11) mogen deze
belofte een gedeeltelijke voorvervul-
ling gehad hebben, de eindvervul-
ling volgt nog. De in vs16v drie
maal herhaalde profetische formule
(’Zo zegt de Here . . . luidt het
woord van de Here der heerscha-
ren . . . zo zegt de Here der heer-

scharen. . . ’) staat ervoor garant dat
God deze beloften zelf in vervulling
zal laten gaan.

1:17 Predik verder: In vs14 kreeg
Zacharia het bevel om te prediken.
Nu volgen nog een aantal bijzonder-
heden die hij vooral niet mocht ver-
geten aan het volk door te geven.

Het Hebr. ‘ôdh (’opnieuw’, ’boven-
dien’ of ’nog steeds’; GHCL, p610v)
is een sleutelwoord in dit vers. Het
komt vier maal voor (’verder . . .
wederom . . . nog . . . nog’), wat
aangeeft dat Gods bemoeienis met
zijn volk nog niet ten einde was ge-
komen. God had nog steeds een
boodschap voor zijn volk (’predik
verder’), Hij wilde nog steeds ze-
genen (’wederom zullen mijn ste-
den overvloeien’) en troosten en nog
steeds verkoos Hij Jeruzalem.

wederom zullen mijn steden over-
vloeien van het goede: Niet al-
leen de hoofdstad Jeruzalem zou
in volle glorie hersteld worden
(vs16), maar ook de andere ste-
den van Juda (vgl. Ps69:36; Js44:26;
61:4; Jr31:23–25; 32:43v; 33:12v;
Ez36:10v,33; Am9:14), want ook
voor deze steden had de Engel des
Heren gebeden (vs12). Uit vs16v
volgt duidelijk dat elke zegen voor
Israël in de persoonlijke aanwezig-
heid van de Here in Jeruzalem zijn
oorsprong vindt (zie het begin van
vs16: ’Ik keer tot Jeruzalem weder’)
en zich als het ware van Hem uit
over het land verspreidt: eerst naar
de tempel (vs16b), dan naar Jeru-

153



De Nachtgezichten van de Profeet Zacharia

zalem (vs16c), en uiteindelijk ook
naar de steden van Juda (vs17; vgl.
Ez47:1–12). Maar zelfs hiermee ein-
digt de zegenstroom niet, want deze
steden zullen ’overvloeien’, zodat de
hele aarde met zegen vervuld wordt
(Hk2:14; 3:3).

mijn steden: De Here noemt de
steden van Juda ’mijn steden’. Het
waren niet de steden van de Per-
zen, zelfs niet de steden van de
Joden, maar de steden van God,
want het land is van Hem (Lv25:23).
De volken hadden Palestina’s steden
als hun bezit behandeld (Js47:6v),
maar nu claimt de Here zijn eigen-
dommen terug.

overvloeien van het goede: Het
Hebr. werkwoord pûs. betekent bijna
overal elders in het OT ’verstrooid
worden’ (bijv. Gn11:4; Ez34:5;
Zc13:7). Daarom willen enkele
uitleggers dit vers vertalen door:
’terwijl mijn steden nog steeds
van het goede beroofd zijn, ver-
troost. . . ’ (vgl. de Pesjitta). Maar
deze weergave doet geen recht aan
de werkwoordsvorm (een imper-
fectum), terwijl pûs. op een paar
plaatsen duidelijk de betekenis ’zich
uitbreiden’ of ’zich verspreiden’
(1Sm14:34; 2Sm20:22) of ’overstro-
men’ (Sp5:16) heeft. Deze laatste
vertaling past hier erg goed (vgl.
de LXX, Vulg., Targ.; vgl. Van der
Woude, p43). De betekenis is dan
dat de zegen in de Judeese ste-
den zal opwellen en door haar poor-
ten naar buiten zal stromen zoals

water in een bron opwelt en deze
doet overstromen. De zegen zal
de volken straks vanuit Sion toe-
stromen (vgl. Js2:2–4), ondanks hun
vroegere hoogmoed (vs11,15). Niet
Israëls verdrukking, maar zijn ver-
kiezing brengt de volken ’rijkdom’
(Rm11:12).

Voor de vertaling van het tweede
‘ôdh in dit vers zijn diverse sugges-
ties gedaan (zie ook boven). ’Ter-
wijl’ (vgl. R.L. Smith, p191v) is al-
leen mogelijk als het door de pre-
positie be wordt voorafgegaan (zie
BDB, 728v) en is hier dus onmoge-
lijk. ’Wederom’ voldoet beter. De
betekenis is dan dat het land vroe-
ger ook al eens gezegend was (de tijd
van David en Salomo?), maar daar
een einde aan was gekomen. Nu zou
weer een nieuwe tijd van zegen aan-
breken. Van der Woude (p42) stelt
nog een derde vertaling voor, na-
melijk ’voortdurend’ of ’voortaan’
(vgl. Gn8:22; Ps84:5; ‘ôdh was oor-
spronkelijk de infinitivus absolutus
van het werkwoord ‘ûdh, ’terugke-
ren’, ’herhalen’, ’steeds weer doen’;
zie GHCL, p610). Als dit inderdaad
de juiste vertaling is, dan wijst het
vers op de blijvendheid van Gods ze-
geningen. Aan vroegere tijden van
voorspoed was telkens een einde ge-
komen, maar er komt een een tijd
komen van eeuwige zegen.

De vervulling van deze belofte ligt
niet in de Maccabeeëntijd (zo bijv.
Higginson, p789v, die 1:17a laat
vervullen rond 165 v.Chr., maar
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vs17b op het Messiaanse rijk be-
trekt). Men verwijst wel naar Heca-
taeus, die van het Jeruzalem uit de
tijd van Alexander de Grote schreef,
dat het 50 stadia in omtrek was
en door zo’n 120.000 mensen werd
bewoond, of naar Flavius Josephus
(J.Oorl., V,4,2), die schrijft dat Je-
ruzalems inwonertal in de vroeg-
Romeinse tijd zo was toegenomen
dat de muren moesten worden uit-
gebreid en een vierde wijk, Bezetha,
werd toegevoegd. Maar allereerst
heeft deze belofte niet alleen op Je-
ruzalem betrekking, maar op alle
steden van Juda (en misschien zelfs
van heel Israël). En ten tweede gaat
het niet zozeer om het inwonertal
van Juda’s steden (ook al sluit de
belofte dit aspect waarschijnlijk wel
in; zie Dt30:5; Ez36:11), maar is in
’het goede’ het geheel van Juda’s
zegeningen inbegrepen. De parallel
tussen vs13 en vs17 maakt dit dui-
delijk. De ’goede (t.ôbĥım) woorden’
waarmee deHere in vs13 het gebed
van de Engel beantwoordde, wor-
den in vs17 geconcretiseerd in ’het
goede (t.ôbh)’, terwijl de ’troost-
rijke (nichumı̂m) woorden’ van vs13
in vs17 uitgewerkt worden in het
’troosten (nicham)’ van Sion . Het
verzoek van de Engel betrof echter
niet het inwonertal van Juda’s ste-
den, maar heel Gods houding ten
opzichte van zijn volk (’zonder er-
barmen’; vs12). Volgens vs17 is
Gods toorn ten einde (vgl. vs14v) en
veranderd in goedgunstigheid, zo-
dat Juda een stroom van zegeningen

tegemoet mag zien.

nóg zal de Here Sion troosten: Een
volgende belofte betreft troost voor
Sion, dus voor zijn inwoners. Sprak
de Here in vs16–17a in de eer-
ste persoon tot zijn volk, in vs17b
gaat dat plotseling in de derde per-
soon over. Een dergelijke abrupte
overgang komt echter wel vaker in
Hebr. poëzie en profetie voor (GKC,
§144p).

De LXX leest ’erbarmen’ (eleèsei)
i.p.v. ’troosten’, wat te herleiden
is tot een verwarring van nicham
met richam (als in vs12). De
stam nacham drukte oorspronke-
lijk de idee van ’heftig ademha-
len’ en ’diep zuchten’ uit, wat ge-
woonlijk met het tonen van emoties,
zoals gevoelens van zorg, medelij-
den en troost, was verbonden. De
stam nacham betekent in de hif‘il
’berouw hebben’ en wordt voor-
namelijk voor God gebruikt (zie
bijv. Gn6:6v; Ex32:14; 1Sm15:11).
Maar in de pi‘el is de betekenis
’(ver)troosten’ (vgl. Nehemia = ’de
Here heeft getroost’; Nahum =
’troost’; zie TWOT, p570v; GHCL,
p544). ’Troosten’ is meer dan het
lenigen van verdriet door opbeu-
rende woorden. Steun en bemoe-
diging horen er ook bij. Vergelijk
het Gr. werkwoord parakaleō, dat
niet alleen ’vertroosten’, maar ook
’vermanen’ betekent (zie Rm12:1;
2Ko1:4; vgl. ook de Paraklètos
[Jh14:16,26; 15:26; 16:7; 1Jh2:1],
die niet alleen een ’Trooster’ is [zie
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de SV en de NV in Jh], maar bo-
venal een ’Voorspraak’, een ’Zaak-
waarnemer’). In o.a. Jb2:11 en
Gn50:21 komt de troost uit de mond
van mensen, maar die blijkt in de
praktijk vaak ’nietswaardige troost’
(Zc10:2) of ’troost met ijdele woor-
den’ (Jb21:34) te zijn. De ware
trooster is de Here, die zijn volk
troost (Ps86:17; 119:82) zoals een
moeder haar kind (Js66:13).

In de tijd vlak na Jeruzalems ver-
woesting was er voor Sion ’niemand
die haar troostte’ (Kl1:2,9,16v,21;
vgl. ook Js22:4; 54:11; Jr31:15). De
oude beloften die ’recht’ gaven op
Gods troost (Ps23:4; 71:21) hadden
de Israëlieten door hun ongehoor-
zaamheid verspeeld. Maar nu kon-
digt de Here een tijd aan dat Hij
Jeruzalem opnieuw (‘ôdh, ’opnieuw’
of ’nog steeds’) zal troosten. “Uw
toorn heeft zich afgewend en Gij
vertroost mij” (Js12:1; vgl. 40:1v;
49:13; 51:3,12; 52:9; 61:2; Jr31:13;
vgl. ook Lk2:25). De lijdenstijd was
voorbij en de Here wilde opnieuw
Sions trooster worden.

Jeruzalem nóg verkiezen: De drie
beloften van voorspoed, troost en
verkiezing vormen een passende af-
sluiting van het eerste visioen. De
voorspoed betreft de toekomstige
’uiterlijke’ zegen van Jeruzalem (en
de steden van Juda), de troost de
’innerlijke’ zegen, terwijl de verkie-
zing voor beide de grondslag vormt.
Zoals in het visioen de man op het
rode paard de mirten als zijn ver-

blijfplaats kiest (vs8), zo verkiest de
Here Jeruzalem. Om die reden zal
voor de stad alsnog een tijd van ze-
gen aanbreken. De benaming in dit
vers is opnieuw precies: Als het om
troost voor Israëls oude hoofdstad
gaat, wordt de stad met zijn reli-
gieuze naam genoemd, ’Sion’; maar
als het om Gods verkiezing en de
daaraan verbonden verantwoorde-
lijkheden gaat, staat er ’Jeruzalem’
(zie bij vs14).

Het werkwoord bāchar (’verkie-
zen’) is van een stam afgeleid
die ’een scherpe blik werpen op’
betekent en wordt daarom ver-
taald door ’beproeven’ (Jb36:21;
Js48:10; vgl. ook Jb34:4: ’uit-
maken’), vervolgens door ’uitkie-
zen’, d.w.z. ’het beste deel kie-
zen van dat wat uit de beproe-
ving tevoorschijn komt’ (Gn13:11;
Ex17:9; Jz24:15) en tenslotte ook
door ’verkiezen’. bāchar beschrijft
een voorzichtige, goed-doordachte
keuze (vgl. Gn13:11; 1Sm17:40;
1Kn18:25; Js1:29; 40:20; TWOT,
p100v; TDOT, 2,75). Meestal gaat
het om een keuze van de Here

zelf. God verkiest een volk (Dt7:6;
14:2; 1Kn3:8; Ps135:4), een stam
(Levi, 1Kr15:2; 2Kr29:11; Juda,
Ps78:68) of een persoon (Abram,
Ne9:7; Aäron, Ps105:26; David,
Ps78:70; Salomo, 1Kr29:1; Zerub-
babel, Hg2:24). Maar heel in het
bijzonder wordt Gods verkiezing in
verband gebracht met een plaats,
met een stad: Jeruzalem.
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Al in Dt wordt gesproken over
’de plaats die de Here, uw
God, uit het gebied van al uw
stammen verkiezen zal om daar
zijn naam te vestigen, om daar
te wonen’ (Dt12:5,11,14,18,21,26;
14:23–25; 15:20; 16:2,6v,11,15v;
17:8,10; 18:6; 26:2; 31:11; vgl. ook
Jz9:27). Toen de Israëlieten in het
beloofde land aankwamen, wees de
Here de stad Jeruzalem aan als
deze plaats waar Hij wilde wonen.
“Want de Here heeft Sion verko-
ren, Hij heeft het zich ter woning
begeerd: Dit is mijn rustplaats voor
immer, hier zal Ik wonen, want
haar heb Ik begeerd” (Ps132:13v).
Op drie momenten in Israëls ver-
dere geschiedenis vóór de balling-
schap treedt dit feit van Gods ver-
kiezing op de voorgrond. Aller-
eerst is dat in de tijd rond de in-
wijding van de tempel (1Kn8:44,48;
2Kr6:5,6,34,38), ten tweede in de
tijd van de scheuring van het rijk
(1Kn11:13,32,36; 14:21; 2Kr12:13)
en ten derde in de tijd van ko-
ning Manasse, toen God Jeruzalem
en de tempel verwierp (2Kn21:7;
23:27; 2Kr33:7). In de tussen-
liggende perioden wordt over Je-
ruzalems verkiezing gezwegen (vgl.
TDOT, 2,79vv).

Het is belangrijk om het bijzondere
van deze drie momenten te begrij-
pen. Door de inwijding van de tem-
pel werd aan elke Israëliet duide-
lijk waar de ’ene plaats’ was die de
Here had verkozen. Bij de scheu-
ring van het rijk verwierpen de tien

stammen die plaats in zekere zin
door hun eigen eredienst in te stel-
len (1Kn12:25–32). De herhaalde
herinnering tijd aan Gods verkie-
zing van Jeruzalem klinkt in die
tijd als een ernstig verwijt aan het
adres van koning Jerobeam. En
in koning Manasse verwierpen ook
de twee stammen Jeruzalem als de
door God verkoren plaats. In de
stad die de Here toebehoorde, wer-
den altaren voor de afgoden opge-
richt (2Kn21:1–7). Maar nu kon
de vraag rijzen: Als het volk on-
trouw wordt, blijft de Here dan
wel trouw? Of is Gods verkiezing
van Jeruzalem géén eeuwige verkie-
zing? (vgl. 2Kn21:7). Het antwoord
kwam uit de mond van de profeet
Jesaja, die erop wees dat de Here

zijn volk Israël nog steeds verkoos,
ondanks hun verleden (Js14:1; vgl.
ook 41:8–10; 43:10; 44:1v; 49:7).
En Zacharia mocht deze woorden
overnemen en ze op Jeruzalem toe-
passen: De Here verkoos ook Je-
ruzalem nog steeds! Deze bood-
schap was zó belangrijk dat hij die
nog tweemaal moest herhalen (2:12;
3:2). Op het moment dat de Jo-
den het omgekeerde deden van Je-
robeam en Manasse, niet langer de
tempel gering achten, maar zich
juist ervoor inspannen die te her-
stellen, gaat de Here weer over zijn
verkiezing van Jeruzalem spreken.
Ook ná de ballingschap bleef Je-
ruzalem de stad die de Here had
verkozen en waar Hij zijn naam
wilde vestigen. Gods liefde voor zijn
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stad was nog onveranderd. Het was
daarom geen nieuwe, tweede verkie-
zing van Jeruzalem, in de vroegere
verkiezing brak een nieuwe fase aan
(daarom betekent ‘ôdh hier niet ’op-
nieuw’, maar ’nog [steeds]’). God
blijft getrouw aan zijn woord. Zijn
verkiezing is altijd een eeuwige ver-
kiezing (vgl. Rm11:29; 2Tm2:13).

Gods verkiezing van Jeruzalem is
niet iets ’onzichtbaars’, maar de
Here wil het de wereld tonen
wie Hij heeft verkoren. Dat doet
Hij o.a. door Jeruzalem overda-
dig te zegenen, zodat er opnieuw
een ’roep vanwege haar schoonheid’
onder de volken zal uitgaan (vgl.
Ez16:14). Maar bovenal is zijn ver-
kiezing met zijn persoonlijke aan-
wezigheid in de tempel verbonden
(Ps132:13v; vgl. ook 1Kn8:44,48;
2Kr6:6,34,38). Daarom wordt Je-
ruzalem straks ’de stad des Heren’
genoemd (Js60:14–16). Net als vs16
bevat vs17 dus tussen de regels door
een aanmoediging om de tempel te
voltooien: Straks komt de Here er
immers persoonlijk in wonen! De
ballingen die in Babel waren achter-
gebleven, hadden waarschijnlijk een
gemakkelijker leven dan de terug-
gekeerde Judeeërs, maar deze laat-
sten bevonden zich tenminste op de
plaats die de Here verkoren had en
waar Hij weer zou komen wonen.

Het eerste visioen geeft eigenlijk een
samenvatting van alle acht visioe-
nen. Het beschrijft Gods houding
ten opzichte van zijn verbondsvolk
Israël: God zou hen niet langer
tuchtigen, maar er zou juist een
tijd van zegen aanbreken. De vol-
gende visioenen zullen de details in-
vullen van de wijze waarop Hij zijn
volk zal verhogen. Maar inmid-
dels is wel duidelijk geworden dat
de reden voor dit herstel niet bij de
Israëlieten zelf ligt. God is zijn volk
genadig op grond van de voorbede
van de Engel des Heren (vs12; vgl.
Lk23:34). Het was nog de ’tijd van
de volken’, de tijd dat de hemelse
paarden de aarde regeerden, maar
het moment dat de mirten weer zou-
den bloeien, was nabij. De Engel
des Heren was immers de Heer van
deze machten. Juda mocht daarom
niet tevreden zijn met het magere
herstel ten tijde van Darius. Er was
zicht op een betere toekomst. On-
danks hun ontrouw was de verkie-
zende liefde van de Here gebleven.
En ook al toonden de omliggende
volken alleen hun haat, de God van
Israël was ’in grote ijver ontbrand’
(vs14). Daar mochten de Judeeërs
zich in verblijden en daaruit moch-
ten zij kracht putten om de tempel
te voltooien.
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Hoofdstuk 6

Het tweede visioen: vier

horens en vier smeden

1:18–21: Het tweede visioen: de vier horens

en de vier smeden

18 En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, vier
horens. 19 Toen vroeg ik de engel die met mij sprak:
Wat betekent dit? Hij zeide daarop tot mij: Dit zijn de
horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.
20 Vervolgens deed de Here mij vier smeden zien. 21
Toen vroeg ik: Wat komen dezen doen? En hij zeide:
Dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben,
dat niemand zijn hoofd kon opheffen; maar zij zijn geko-
men om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens
van de volken, die hun horen hebben verheven tegen het
land Juda, om het te verstrooien.

Vlak nadat Zacharia de mysterieuze paarden en hun bijzondere aan-
voerder had gezien en de boodschap van troost uit de mond des
Heren had gehoord, ontvouwde zich voor zijn oog weer een nieuw
gezicht. Het tweede visioen was heel kort. De profeet zag vier ho-
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rens. Nadat hij zich van de betekenis had vergewist, naderden vier
smeden, die elk een hoorn voor hun rekening namen om die te vernie-
tigen. Een beknopter visioen is nauwelijks mogelijk. Toch vormde
het een belangrijk deel van de Godsopenbaring die Zacharia aan zijn
volksgenoten moest doorgeven. Het thema is namelijk Gods soeve-
reiniteit in de regering van de aarde. De Judeeërs moesten leren
niet langer alleen maar naar opzij te kijken, naar de vele vijandige
volken, maar ze moesten ook weer leren omhoog te kijken, naar de
God van Israël, die ook heer is van de geschiedenis. God geeft de
heerschappij aan wie Hij wil, maar ontneemt haar ook aan wie Hij
wil. Dat is de les van horens en de smeden.

De vier horens die Zacharia zag, stellen de vier grote wereldrij-
ken voor die achtereenvolgens gedurende de ’tijden van de volken’
(Lk21:24) over Palestina zouden regeren. Het eerste daarvan was
het Neobabylonische Rijk. Door Nebukadnezar waren de stammen
Juda en Benjamin in ballingschap gevoerd. Enige tijd daarna werd
de wereldheerschappij door het Medo-Perzische Rijk overgenomen.
Koning Cyrus had de Judeeërs wel naar Palestina laten terugkeren,
maar ze bleven zijn onderdanen (Ea9:8v; Ne9:36v). Zacharia pro-
feteerde toen koning Darius I aan de macht was (zie Zc1:1,7). Na
Perzië zou ook Griekenland nog over Palestina heersen, en nog la-
ter, in de tijd van de evangeliën, het Romeinse Rijk (Lk2:1; 3:1). Al
deze ’horensh́ebben ’Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid’ (vs19).
De volken hadden hun handen uitgestrekt naar het ’Sieraadland’
(Dn11:41), en hebben zich aan haar steden en inwoners vergrepen.
Zo hebben deze vier naties door de eeuwen heen hun horens tegen
Juda opgeheven. Niemand van Israël kon ’zijn hoofd nog opheffen’
(vs21), dat wil zeggen dat zowel de Israëlieten als de Judeeërs ver-
drukt werden. Dat is precies de indruk die Zacharia bij het zien
van de horens moet hebben gehad: ‘In het visioen springen alleen
de horens in het oog, maar van Juda zelf is niets te zien. Het is ge-
heel omvergestoten en schijnt van de aardbodem te zijn weggevaagd’
(Douma, p57).

De wereldrijken hadden de Israëlieten over de aardbodem verstrooid
(vs19,21). Dit was echter een gevolg geweest van hun zonden. Lang
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tevoren had de Here het oordeel immers al aangekondigd: “Ik
zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin wonen,
zich daarover zullen ontzetten. Maar u zal Ik onder de volken ver-
strooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal tot
een woestenij zijn en uw steden een puinhoop” (Lv26:32v; vgl. de
uitleg bij Zc1:2–6). Ook na het edict van Cyrus (Ea1:1vv) bleef het
overgrote deel van de Joden nog in ballingschap. De horens van
de volken bleven zich tegen Israël verheffen. Toch had God zijn
volk niet voorgoed verstoten (Rm11:1). Het eerste visioen maakte
al duidelijk dát God met zijn volk was in hun verdrukking. Maar
het tweede visioen liet ook zien op welke wijze de Here zijn zwaar
beproefde volk terzijde stond. Als de verdrukking te zwaar werd,
als de hoogmoed van een natie te groot werd, greep Hij in en zond
Hij zijn ’smeden’ (vs20).

Zoals de God van de hemel en de aarde vier ’horens’, vier volken,
geroepen had om zijn volk te tuchtigen en te verstrooien, zo voorzag
God ook in vier ’smeden’. Deze smeden waren vier andere volken,
die op het bevel van de Here naderden om ’de horens van de volken
neer te slaan’ (vs21). De taak van de smeden was om, als werktuigen
in de hand van God, Israëls verdrukkers te straffen. “Want allen die
het zwaard nemen, zullen door het zwaard omkomen” (Mt26:52).
Hoe krachtig een volk ook is, als hun bestaan de Here niet langer
behaagt, stuurt Hij een smid, dat is een volk of een persoon, die
de macht van het rijk breekt. ‘Zo’n werkman kan verschillende ge-
reedschappen gebruiken om zijn werk te doen, ook om het stevigste
gebouw ineen te doen storten. Het optreden van slechts één mens,
toestanden op zedelijk gebied, handelsbelemmeringen, nationale- of
natuurrampen en vooral ook oorlogen zijn evenzovele instrumen-
ten waardoor God de machtigste rijken die ooit hebben bestaan,
vernietigd heeft. Ons verstand staat verbaasd, als we zien hoe ge-
makkelijk die enorme en schitterende bouwwerken ineengestort zijn.
Dat kwam omdat God achter dit alles stond. Terwijl de wereldrijken
nog in rust en vrede verkeerden, zaagde de timmerman ongemerkt
de balken en pilaren door, verplaatste de metselaar de hoeksteen,
ondermijnde de bouwer, zonder opgemerkt te worden, de verborgen
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fundamenten, tót de dag kwam waarop al dit ondermijnende werk
volbracht was en alles tegelijk in elkaar stortte’ (Rossier, p128).
Het machtige Babel, de hoofdstad van het grote Neobabylonische
Rijk, de eerste horen, viel in korte tijd voor de legers van Cyrus
(Dn5:30). En het toekomstige Babylon zal zelfs in één uur vallen
(Op18:10,16,19)!

Babel was de eerste hoorn geweest. Jeremia doelde op dit rijk toen
hij klaagde: “Hij [d.i. de Here] heeft de vijand over u vrolijk ge-
maakt, de hoorn uwer tegenstanders verhoogd” (Kl2:17). Maar zo
had de Here het van tevoren bepaald: “Nu heb Ik al deze landen
in de macht van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar,
gegeven; ja, zelfs het gedierte des velds heb Ik hem gegeven om hem
dienstbaar te zijn; en alle volken zullen hem, zijn zoon en zijns zoons
zoon dienstbaar zijn” (Jr27:6v). Vandaar dat Babel voor Israël een
hoorn was. Toch duurde zijn verdrukking niet eindeloos. Op de
door God bepaalde tijd werd Babels koning de wereldvorst, maar
ook voor hem zou te zijner tijd een ’smid’ komen: Babel kon Israël
verdrukken “tot de tijd ook voor zijn land komt, en ook dat door
machtige volkeren en grote koningen dienstbaar gemaakt zal wor-
den” (Jr27:7b). Zelfs voor dit machtigste en meest glorieuze volk
dat de aarde ooit gekend heeft, kwam de tijd van de smid. “Kan
aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen
van hem die in zijn recht is, ontkomen? Maar zo zegt de Here:
Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen en ontkomt
de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders
en Ik zelf zal uw zonen redden” (Js49:24v).

God stuurt zijn smeden, uitgerust met hun werktuigen. En als
zij komen, is het met de macht van de sterke, met de macht van
de verdrukker gedaan. ‘Iemand die een oester wil openen, moet
geen scheermesje gebruiken. Voor bepaalde werkzaamheden is wat
minder voorzichtigheid en wat meer kracht nodig. Daarom komen
er hier geen schrijvers, architekten of hoge ambtenaren om de horens
neer te slaan, maar smeden. Voor dit werk is iemand nodig die, als
hij met zijn werk bezig is, daar al zijn kracht voor gebruikt, zoals een
smid met zijn hamer met man en macht op het materiaal beukt dat

162



1:18–21: Het tweede visioen: de vier horens en de vier smeden

voor hem ligt’ (vrij naar C.H. Spurgeon, geciteerd in Lockyer, p107).
‘Dit tweede visioen is in dit opzicht net de mysterieuze wolkkolom
in de woestijn: Het is donker en dreigend in de richting van Gods
vijanden, maar het is helder en bemoedigend voor zijn vrienden’
(Deane, p12).

Geschiedkundig is het Perzische volk de smid voor het Babelyoni-
sche wereldrijk. Door de overwinning van Babel worden de Perzen
de wereldheersers en vormen zij dus de tweede horen. De Grieken
zijn vervolgens de smid voor de Perzen en worden dan de derde
hoorn, terwijl die op zijn beurt door de derde smid, de Romeinen,
worden geoordeeld. Het Romeinse Rijk vormt zo de vierde hoorn, en
zal tenslotte door de vierde smid, de Heer Jezus zelf, hoogstpersoon-
lijk vernietigd worden, waarna Hij zijn eigen rijk van gerechtigheid
en vrede zal oprichten (Dn2:34v,43v; 7:17v,24–27). Voor elke horen
voorziet God in een smid. Alleen voor het laatste rijk, het Vrederijk,
zal er geen smid nodig zijn. Dat rijk zal immers geregeerd worden
door de enige Persoon die volkomen naar Gods gedachten handelt,
namelijk de Messias, de Heer Jezus Christus, de Vredevorst (Js9:5v;
11:3–5; Dn7:13v; e.a.p.).

De hele geschiedenis door moesten de heidenvolken telkens het on-
derspit delven in hun strijd tegen Israël. Op het moment dat de ver-
drukking uit de handen van de Egyptenaren te zwaar werd, greep
God in en verdelgde Hij de legers van farao (Ex12–15). En dit-
zelfde gebeurde met de Kanaänieten, de Midianieten, de Filistijnen
en de andere bewoners van Palestina (zie Ri, 1Sm). ’Vanaf zijn
jeugd’ (Ps129:1, d.i. de tijd van de uittocht uit Egypte; zie Hs11:1)
is Israël verdrukt. Aram, Assur, Babel, Perzië, Griekenland, Rome,
al deze volken hebben ’op Israëls rug geploegd, zij trokken hun vo-
ren lang’ (Ps129:3). “O God, zie, uw vijanden tieren, uw haters
steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, la-
ten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet
meer wordt gedacht” (Ps83:2–5). Maar daarop zonde de Here zijn
smeden: “De Here, die rechtvaardig is, heeft doorgehouwen de
touwen der goddelozen” (Ps129:4). Zij hebben Israël ten zeerste
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benauwd, maar hebben niet overmocht (vs 2). ‘Waar zijn al die
machten nu? Ze zijn verdord als het gras op de daken (vs6). Zij
zijn ineengeschrompeld en gestorven. Maar Israël leeft! Israël is
onverwoestbaar. De braamstruik mag dan branden, hij zal nooit
worden verteerd, omdat God gezegd heeft: “Ik zal met alle volken
waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal
Ik niet voorgoed afrekenen” (Jr30:11)’ (Baron, p50v).

Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de macht-
hebbers spannen samen tegen de Here en zijn Gezalfde [d.i.
de Messias]: Laat ons hun banden verscheuren en hun tou-
wen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here

spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn en ver-
schrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning
gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het
besluit des Heren: Hij sprak tot mij [d.i. de Messias, zie
Op2:26v; 19:15]: Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw
erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen ver-
pletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbak-
kerswerk. (Ps2:1–9).

Veel uitleggers zien in de vier horens ook alle andere vijandelijke
machten die het Joodse volk door de eeuwen heen hebben verdrukt,
en hierin ligt zeer zeker ook een toepassing van de les van het tweede
visioen. Niet alleen Babel, Perzië, Griekenland en Rome hebben
Joods bloed doen vloeien, maar ook de duizenden kruisvaarders,
die naar het Oosten trokken, luidkeels roepend: ’HEP! HEP! Hier-
osolyma est perdita! Jeruzalem is verloren!’, ook de pogroms in Rus-
land en de Jodenverbrandingen in Hitlers ’Dritte Reich’. ‘Noem die
horens Lamech of Farao, Edom of Haman, Nebukadnezar of Ben-
hadad, Nero of Napoleon, Hitler of Stalin — dat doet er niet toe’
(Deddens, p33). Maar ook op deze machten heeft het visioen be-
trekking: God regeert, en Hij zendt al die horens op zijn tijd een
smid. Al Israëls vervolgers vonden in de loop van de tijd een meer-
dere, door wie zij werden verslagen. En Gods aardse volk bestaat
nog steeds. De doornstruik van het Joodse volk staat immer in
brand en heeft de smaad en hoon van de naties te verduren, maar
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de Here heeft zijn naam aan hen verbonden. Daarom zal Hij het
volk bewaren, dwars door de stormen van de eeuwen heen, dwars
door alle stoten van de horens heen (vgl. Ex3:2; Dt33:16; Ml3:6).
God regeert, ook vandaag nog! ‘Vanaf de aarde bezien, is Israël aan
de macht van de volken uitgeleverd. Maar met Gods ogen bezien
zijn het hun vijanden die zijn uitgeleverd aan de almacht van God’
(Frey, p60).

De wereldgeschiedenis wordt niet door de wet van de jungle gere-
geerd, de ’wet van de sterkste’, maar door God. Niet de aarde kiest
haar vorsten, maar de hemel stelt op aarde de koningen aan. En
als horens zich verheffen, zijn de door God gezonden smeden tóch
sterker. Daarvoor is God Gód: “Door mij regeren de koningen en
verordenen de machthebbers recht. Door mij heersen de vorsten en
de edelen, al de rechters der aarde” (Sp8:15v). “Ik heb de aarde,
de mens en het gedierte dat op het oppervlak der aarde is, door
mijn grote kracht en mijn uitgestrekte arm gemaakt, en Ik geef ze
aan wie het Mij goeddunkt” (Jr27:5). “De levenden mogen weten
dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen
en dat geeft aan wie Hij wil” (Dn4:17), zoals zelfs Nebukadnezar
heeft moeten ondervinden. Ook voor hem kwam het moment dat
hij ’de Allerhoogste moest prijzen en de eeuwig Levende moest ver-
heerlijken, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en
zijn koningschap van geslacht tot geslacht’ (vs34). ‘Voorwaar, daar
is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Hij verhoogt èn
vernedert. Hij beschikt hoornen èn smeden’ (Douma, p60).

Om deze reden bevat dit visioen van oordeel toch veel troost voor
Israël. God houdt zijn woord en vervult zijn oude beloften. Te-
gen Abraham had Hij gezegd: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en
wie u vervloekt, zal Ik vervloeken” (Gn12:3), en tegen Israël: “Ik
zal uw vijanden vijandig bejegenen en benauwen die u benauwen”
(Ex23:22). Het tweede visioen bevat dezelfde boodschap van hoop:
Israël zal voortbestaan tot het einde der tijden. Er mogen dan
horens komen met hun verschrikking en verdrukking, God waakt
over zijn volk en stuurt smeden om de plannen van de vijand te
verijdelen. Zelfs straks, in de tijd dat de aarde en haar bewoners
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een verdrukking zullen meemaken zoals die er nog nooit geweest is
(Op3:10), ’een tijd van benauwdheid voor Jakob’ (Jr30:7), zal Israël
blijven bestaan en zijn er nog 144.000 getrouwen (Op7:4–8). Gods
belofte staat vast dat ‘heel Israël behouden zal worden’ (Rm11:26).
‘Wanneer de geweldige wateren van de wereldzee zich verheffen, zoek
dan uw sterkte in het geloof, dat de Here nog boven haar bruisen
gezeten is op de troon van zijn almacht, wijsheid, rechtvaardigheid
en goedertierenheid. Israël moet door zulk een geloof leven. Alleen
daardoor is het mogelijk de wereldmacht zonder verschrikking aan
te zien’ (Douma, p62).

Het tweede visioen kan op diverse manieren op ons toegepast wor-
den. Allereerst bevat het natuurlijk de les dat God voor iedereen
die tegen Hem zondigt, een gepast werktuig heeft om hem te straf-
fen. God is zó machtig dat geen mens Hem kan ontvluchten. “Niet
één van hen zal ontvluchten, niemand van hen zal ontkomen. Al
groeven zij door tot in het dodenrijk, mijn hand zou hen vandaar
weghalen; al klommen zij op ten hemel, Ik zal hen vandaar omlaag
trekken! Al verscholen zij zich op Karmels top, Ik zou hen daar
opsporen en weghalen; al verborgen zij zich voor mijn ogen op de
bodem der zee, Ik zou vandaar een slang gelasten hen te bijten! Al
gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap, Ik zou vandaar
het zwaard gelasten hen om te brengen” (Am9:1–4).

Een tweede les houdt met onze geloofsleven verband. Dikwijls zijn
er vele ’horens’ in ons leven: smaad, ziekte, vervolging, ouder-
dom,. . . Al deze ’horens’ kunnen ons geweldig intimideren. We
hoeven onze ogen maar op te slaan (vs18) en we raken al onder de
indruk van deze bergen van moeilijkheden. Maar wat we vaak niet
zien, is Gods hand daarin. Voor al deze problemen heeft God een
oplossing, een ’smid’. Daarvoor moeten we wel eerst het heiligdom
ingaan (vgl. Ps73:16v), dat wil zeggen naar God zelf toe gaan. Maar
het wonderlijke is dan dat God ons de ’smeden’ gaat tonen. We mo-
gen dan inblikken in zijn plannen met onze levens, we mogen dan
zien op zijn bewaring in de tijd dat de horens toesloegen, zodat wij
niet boven vermogen verzocht werden (1Ko10:13), we mogen dan
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zijn handen vastgrijpen, die ons droegen toen de weg ons te zwaar
werd (vgl. Dt1:31; 33:27), en we mogen dan zijn liefde voelen die
ons tot overwinnaars over de ’horens’ gemaakt heeft (Rm8:35–39).
De smeden zien we niet vanzelf: de Here wil ons op hen wijzen
(vs20).

Noten

1:18–21 Het tweede visioen vormt
een logische vervolg op het eerste vi-
sioen. Het eerste gezicht beschrijft
Gods houding t.o.v. zijn volk Israël,
het tweede zijn houding t.o.v. de na-
ties van de aarde. Het eerste visioen
handelt over Gods tucht van Israël
– Hij had de heerschappij over zijn
volk in de handen van de wereld-
rijken gelegd –, het tweede visioen
beschrijft Gods oordeel over de vol-
ken. In het eerste gezicht worden de
wereldmachten onder het beeld van
paarden als de komende heersers ge-
zien, het tweede gezicht legt de na-
druk op hun voorbijgegane glorie:
de volken zijn horens die neerge-
slagen worden. Het eerste visioen
noemde alleen Gods toorn over de
naties (vs15), maar het tweede vi-
sioen toont ook hoe Gods straffen
over de volken zouden komen. Het
eerste visioen sprak over de ’rust
van de aarde’ (vs11), het tweede
toont Gods interventie in die toe-
stand van rust. In het eerste visi-
oen wordt Gods volk verdrukt ge-

zien, in het tweede visioen wordt het
volk gewroken. Het eerste visioen
beschrijft de voorbede van de En-
gel voor zijn volk, het tweede visi-
oen toont de gevolgen daarvan: God
grijpt in de geschiedenis in.

Zowel het eerste als het tweede visi-
oen laten zien dat God de soevereie
Heerser over de aarde is. Niet alleen
de geschiedenis van Israël (eerste vi-
sioen), maar ook die van de wereld
(tweede visioen) worden door Hem
geleid. Het eerste visioen toont
drie groepen paarden, die de drie
wereldmachten voorstelden die in
de toekomst nog over Israël zouden
regeren, het tweede visioen toont
vier horens, dus alle vier wereld-
machten van Dn2 en 7, omdat dit
gezicht een profetische ’samenvat-
ting’ van de hele wereldgeschiedenis
geeft. ‘Het kleine groepje terugge-
keerde ballingen was vol onrust als
zij aan de hen omringende wereld-
machten dachten. Hoe konden zij
aan die machten het hoofd bieden?
Het visioen van de vier horens geeft
het antwoord’ (Lockyer, p106).

1:18 En ik sloeg mijn ogen op en zag
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toe: Als Zacharia alle acht gezich-
ten inderdaad in één nacht nacht
kreeg (zie bij 1:8), geeft deze deze
uitdrukking aan dat er wel enige
tijd tussen de visioenen zat, waarin
de profeet het geschouwde kon over-
denken. ‘Deze woorden suggereren
dat de profeet, in gedachten ver-
diept, nadacht over alles wat hij
gehoord had, totdat een nieuw vi-
sioen zijn aandacht opeiste’ (Bal-
dwin, p103). De verdubbeling ’ik
sloeg mijn ogen op en zag’ is Hebr.
idioom (vgl. Gn29:1: ’toen hief Ja-
kob zijn voeten op en ging’ [Hebr.],
en Mt5:2: ’en Hij opende zijn mond
en leerde’) en fungeert in Zc als een
verbindingszin tussen twee visioe-
nen (1:18; 2:1; 5:1,5; 6:1) of geeft
aan dat een nieuwe fase in een vi-
sioen aanbreekt (5:9; vgl. Dn8:3;
10:5). Op grond van Gn18:2 conclu-
deert Meyers (1987, p135) dat Za-
charia de visioenen niet noodzake-
lijk ergens boven hem in de lucht
zag, maar dat hij ze waarschijnlijk
gewoon op ooghoogte waarnam.

en zie, vier horens: Zie voor hinnēh
(’zie’) bij 1:8. Zacharia ziet ’vier
horens’. De beknoptheid van deze
woorden heeft door de tijden heen
de fantasie van veel uitleggers ge-
prikkeld. Zo heeft men geopperd
dat de profeet in werkelijkheid twee
stieren zag, met elk twee horens, of
vier dieren met elk één hoorn (als
de bok in Dn8:5), of dat de betref-
fende beesten door hoog gras lie-
pen, zodat alleen hun horens zicht-
baar waren. Andere suggesties zijn

dat Zacharia de horens uit de grond
zag groeien, gehoornde helmen zag,
of, volgens veel uitleggers, de ho-
rens van een altaar zag. De horens
aan de hoeken van het brandoffer-
en reukofferaltaar (Ex27:2; 30:2;
Ps118:27; Ez43:15) stonden sym-
bool voor de kracht van de op het al-
taar gebrachte offers. Daarom werd
soms het bloed van een offerdier aan
de horens gesmeerd (Ex29:12; 30:10;
Lv4:7,18,25,30; Ez43:20). Tevens
vormden de horens van het altaar
een vrijplaats (1Kn1:50; 2:28; vgl.
Ex21:13v). ‘Het zien van de ho-
rens herinnerde het priesterlijke oog
van Zacharia ongetwijfeld aan de
vier horens van het altaar. To-
nen zij hem dat hij – als een be-
scherming zoekende Israëliet op de
vlucht voor de bloedwreker – deze
horens plaatsvervangend voor zijn
vervolgde en beangstigde volk mag
vastgrijpen, om een vrijplaats te
zoeken in de beschutting van de al-
macht van God? Of zijn de horens
niet beschermend, maar juist drei-
gend opgericht, om – als de pro-
feet Zedekia met zijn ijzeren ho-
rens (1Kn22:11) – naar de vier
windrichtingen te stoten, tot teken
dat de Almachtige zich voor een
aanval tegen hun vijanden gereed-
maakt? Symboliseren die horens
een toevluchtsoord of een bedrei-
ging?’ (Frey, p58).

O.i. heeft Baarslag (Reformatie,
p22) gelijk als hij zegt: ‘Het zijn
niet de vier horens op de hoeken
van het altaar, waarmee Zacharia
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als priester vertrouwd was. Integen-
deel, de horens zijn eerder tegen het
altaar gericht. Het zijn de fel vij-
andige wereldmachten van rondom,
die een bedreiging vormen voor dat
kleine groepje getrouwen rondom
het altaar’. De profeet noemt im-
mers noch de aanwezigheid van die-
ren noch die van een altaar, zodat
o.i. geen van beide verondersteld
moet worden. De horens vormen
zelf de symbolen. Deze gedachte
wordt nog versterkt doordat in het
Hebr. voor de horens van dieren de
dualis (qarnajim of qerānajim) ge-
bruikt wordt, en niet, zoals hier, het
meervoud (qerānôth; vgl. Ez34:21;
Dn8:3,6,20; zie ook GHCL, p744).

De kracht van een jonge stier ligt
in zijn horens. Vandaar dat ho-
rens voor een Oosterling al gauw
een symbool voor onoverwinnelijke
kracht werden (vgl. Dt33:17). Als
men vroeger een wilde stier gevan-
gen had, werden zijn horens afge-
houwen als teken van zijn onderwer-
ping (vandaar bijv. Ps75:11). Ie-
mands ’hoorn verhogen’ betekende
zo iemands invloed en macht laten
toenemen en vormt dus een teken
van overwinning (bijv. 1Sm2:1,10;
Ps89:18,25; 92:11; 112:9; 148:14;
Kl2:17), terwijl ’zichzelf de hoorn
verhogen’ een teken van hoogmoed
is (Ps75:5v; vgl. ook de trotse
uitroep in Am6:13: ’Hebben wij
niet door onze kracht Karnäım [’de
twee horens’, d.i. een plaats ten
oosten van het meer van Gali-
lea] voor ons veroverd?’). ’De

hoorn in het stof steken’ is daar-
entegen een beeld van een ne-
derlaag lijden en gesmaad worden
(Jb16:15). Tenslotte, als David
God de ’hoorn mijns heils’ noemt
(2Sm22:3; Ps18:3; vgl. Lk1:69), be-
tekent dat dat de Here hem zal
beschermen en verlossen, net zoals
zijn hoorn een dier kan redden als
het zich in een moeilijke situatie be-
vindt (vgl. ook Ps132:17).

Een ’hoorn’ was dus een bekend
beeld voor macht en trots. Van-
daar dat het op veel plaatsen ge-
bruikt wordt om de macht van
aardse volken te kenmerken. De
eerste keer is in Dt33:17, waar
het het militaire succes van Jozef
aangeeft, terwijl Jr48:25 bijv. over
’de hoorn van Moab’ spreekt. Ho-
rens kunnen dus de overwinnings-
macht van aardse volken symboli-
seren (vgl. ook 1Kn22:11; Mi4:13).
Ook Israëls nederlaag en balling-
schap worden met dit beeld be-
schreven: De ’horens van Israël’
zijn afgehouwen, terwijl de ’ho-
rens van zijn tegenstanders’ zijn
verhoogd (Kl2:3,17). Deze sym-
boliek komt vooral in Dn voor
(Dn7:7v,19–21,24; 8:3,5–9,20–24)
en ligt tevens aan Zacharia’s tweede
visioen ten grondslag. De vier ho-
rens die hij ziet, stellen blijkens
de uitleg in vs19 en 21 de volken
voor die Juda, Israël en Jeruzalem
hebben verstrooid. Deze identifica-
tie van de horens met vier rijken
wordt ook gevonden bij de belang-
rijke Joodse uitlegger Kimchi (zie
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Baron, p46), terwijl de Targum van
Jonathan zelfs i.p.v. ’vier horens’
’vier koninkrijken’ leest. Het sym-
bool van de hoorn wijst dan op de
grote macht van de heidenvolken,
die het volk van God hebben onder-
drukt.

Het getal ’vier’ is in de Bijbel het
getal van de aarde (zie Bullinger,
p123vv, en Grant, p42vv). Zo
telt de aarde vier hoeken (Js11:12;
Op20:8), zijn er vier windstreken
(Jr49:36; Dn11:4) en bestaan er op
aarde vier zware oordelen (Ez14:21;
vgl. Lv26:22,25v; Dt28:21–26;
Jr15:2v; 16:4; Ez5:12,17; Op6:8).

De uitleggers hebben de ’vier
horens’ op verschillende wijze
gëıdentificeerd. De eerste uitleg is
dat de vier horens al Israëls vijan-
den in de vier windstreken voor-
stellen. De horens drukken dan
de algemene haat jegens Israël uit.
Lockyer (p106) noemt zo Aram en
Assur in het Noorden, Egypte en
Arabië in het Zuiden, Filistea in
het Westen en Ammon en Moab in
het Oosten, maar anderen breiden
de lijst nog verder uit. De tweede
uitleg is dat de vier horens vier spe-
cifieke volken voorstellen die zich in
het bijzonder tegen Israël hebben
gekeerd. Men denkt vooral aan de
vier wereldmachten waar Dn2 en 7
melding van maken, te weten het
Perzische Rijk, het Medo-Perzische
rijk, het Grieks-Macedonische Rijk
en het Romeinse Rijk, hoewel som-
migen het viertal Egypte, Assur,

Babel en Perzië noemen, of Assur,
Babel, Medië en Perzië. De derde
uitleg identificeert de horens niet
met volken, maar met bepaalde per-
sonen, bijv. de drie Assyrische ko-
ningen Tiglath-Pileser, Salmanas-
ser en Sanherib, en de Babylonische
vorst Nebukadnezar, dus de vier
koningen die Israël in ballingschap
voerden. Matthew Henry (p1176)
noemt Rehum en Simsai (Ea4:8),
Sanballat en Tobia (Ne2:10,19; 4:7),
aangevuld met de andere Samari-
tanen, Ammonieten en Arabieren
die de herbouw van Jeruzalem te-
genwerkten. In deze laatste uitleg
vormen Zerubbabel, Jozua, Ezra en
Nehemia de vier smeden, omdat zij
het werk van God voortzetten, on-
danks de tegenstand. Volgens een
vierde uitleg vormen de vier horens
symbolen voor alle middelen die de
volken ter beschikking staan om te-
gen het volk van God te mobiliseren
(zo Leupold, p47). Tenslotte kun-
nen de vier horens ook alleen een
beeld voor de macht van het Perzi-
sche Rijk zijn (vgl. het getal ’vier’
in Jr49:36). Maar aangezien Perzen
als één van de weinigen de Joden
nog enigermate gunstig gezind wa-
ren, is deze laatste uitleg niet erg
waarschijnlijk.

Omdat in vs21 de ’volken’ genoemd
worden, stellen de ’horens’ vier spe-
cifieke volken voor die Israël heb-
ben vervolgd en verstrooid (uitleg 1
en 2). Aangezien Zacharia’s profe-
tie vaak naar de profetieën van vroe-
gere profeten verwijst (zie de inlei-
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ding), is het het meest waarschijn-
lijk dat gezinspeeld wordt op de vier
grote wereldrijken van Dn2 en 7, die
God na Israëls verwerping het be-
stuur van de aarde in handen legde
(uitleg 2). Juist deze rijken wor-
den vaak met het beeld van de ’ho-
ren’ in verband gebracht (zie K2:17;
Dn7:7v,23v; 8:3–12,20–25; Op13:1;
17:3,7v,11v). Het tweede visioen
beschrijft dan de wereldgeschiede-
nis in de tijd dat God Israël niet
langer openlijk als zijn volk erkent.
Zoals de wereldrijken die achtereen-
volgens de aarde hebben geregeerd,
in het eerste visioen als ’paarden’
werden gezien, een beeld van de
uitvoerders van Gods regering op
aarde, zo worden deze zelfde rijken
nu gezien als ’horens’, dus als mach-
ten die verdrukking brengen voor
Israël. Het verschil tussen deze uit-
leg en de derde uitleg is overigens
niet erg groot, omdat in het oude
Oosten een koning zeer vaak met
zijn rijk wordt vereenzelvigd (vgl.
Dn2:37–42, waar de verschillende
materialen verschillende koninkrij-
ken voorstellen, maar waar Daniël
in vs38 tegen Nebukadnezar zegt:
“Gij zijt dat gouden hoofd”). ‘In de
Bijbelse profetie stellen horens dus
heidense koningen voor, nauw ver-
bonden met hun koninkrijk, en sym-
boliseren ze de beestachtige macht
en kracht van zo’n regering’ (Unger,
p36).

Tegen deze uitleg heeft men de
volgende argumenten aangedragen
(vgl. ook de weerleggingen van Fein-

berg (1965), p31v):

Ten eerste worden de vier horens
door de profeet gelijktijdig gezien,
terwijl de genoemde vier rijken el-
kaar in de tijd opvolgden. Maar
ook Daniël zag de vier wereldrij-
ken in zijn visioenen tegelijkertijd.
Hij zag het hele volkenbeeld en
de vier dieren in één keer, hoe-
wel hij de afzonderlijke delen van
het beeld en de vier dieren natuur-
lijk wel achtereenvolgens beschreef
(Dn2:31–33; Dn7:3). Verder is het
onmogelijk om vier naties aan te
wijzen die Israël in Zacharia’s tijd
tegenstonden. Er waren toen ei-
genlijk maar twee wereldmachten,
Perzië en het langzaam maar zeker
in aanzien groeiende Griekenland.

Ten tweede werpt men tegen dat
de vier genoemde wereldrijken door
menselijke machten aan hun einde
zijn gekomen (vgl. Dn2, waar al-
leen het laatste rijk door Gods di-
recte interventie ten onder gaat; zie
vs34v,44v), terwijl dit volgens Za-
charia door vier door God gezonden
smeden geschiedt. Maar waarom
zou God in zijn regering beperkt
zijn tot directe interventies en niet
zijn hand kunnen hebben in de ge-
schiedenis? Dat was toch de bood-
schap van het eerste visioen? God
is de God die het koningschap geeft
aan wie Hij wil (Jr27:5; Dn4:32).
Het rijk van Babel was in Gods
hand een ’smid’ voor Assur, terwijl
het Perzische Rijk op zijn beurt een
’smid’ voor Babel was (zie verder bij
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vs20).

Ten derde wijst men op de voltooide
tijd in vs19 en 21: ‘dit zijn de ho-
rens die Juda verstrooid hebben’,
zodat het blijkbaar naties uit het
verleden betreft (bijv. Egypte, As-
sur, Babel en Perzië). Maar het
Hebr. perfectum heeft geen tijdsbe-
tekenis, maar geeft alleen aan dat
de betreffende handeling voltooid is.
Daarom kan zērû best vertaald wor-
den door ’zullen hebben verstrooid’,
een voltooide handeling in de toe-
komst (profetisch perfectum). Net
als het eerste visioen omvat het
tweede visioen de hele tijdsperiode
tussen de ballingschap en het aan-
breken van het Vrederijk.

Ten vierde vormt in deze uitleg elke
’smid’ de volgende ’hoorn’. Telkens
wordt een wereldrijk door het vol-
gende rijk overwonnen, waarmee dit
tweede rijk dan de heerschappij voor
zichzelf claimt. Maar dit is voor de
uitleg niet echt een bezwaar (vgl.
Dn8:3–8).

Ten vijfde werpt men tegen dat het
tienstammenrijk nooit door deze
vier rijken verdrukt is. Voor die
tijd was immers al door Assyrië in
ballingschap weggeleid (vgl. vs19).
Maar net als Dn2 en 7 handelt
Zc over de tijd dat heel Israël
verstrooid en Jeruzalem verwoest
is. Deze ’tijden van de volken’
zijn niet met de val van Sama-
ria in 722 v.Chr., maar met de
val van Jeruzalem in 587 v.Chr.
begonnen, dus met Nebukadnezar,

de koning van Babel als eerste
vorst (Dn2:37v). Strikt genomen
is Israël, het tienstammenrijk, in-
derdaad nooit door deze vier rijken
verdrukt, maar gezien vanuit het
perspectief van de wereldgeschie-
denis ligt dit anders: Omdat het
hele Midden-Oosten telkens tot het
machtsgebied van deze grote vol-
ken behoorde, werden óók de ver-
strooide Israëlieten, die zich daar
ook ergens ophielden, door die vol-
ken verdrukt (vgl. Jr50:17). Maar
eigenlijk vormt niet de verdrukking
van de tien stammen, maar die van
de twee stammen het onderwerp van
het tweede visioen (vgl. vs21, waar
Israël niet meer wordt genoemd).

Het zesde beweert men dat Perzië,
één van de vier horens, Juda he-
lemaal niet heeft verdrukt, maar
het juist naar zijn land heeft te-
ruggebracht, zodat Perzië helemaal
geen ’hoorn’ genoemd kan worden.
Maar Zacharia kreeg dit gezicht zo’n
20 jaar ná de terugkeer uit de bal-
lingschap. En in die tijd had Juda
wel degelijk hinder van de Perzische
soevereiniteit. Perzië was niet lan-
ger de ’bevrijder’, maar alleen nog
de ’verdrukker’, van wie de Judeeërs
nog steeds ’slaven’ waren (Ea9:9;
Ne9:36; vgl. Dn8:3v,20, waar het
rijk van de Meden en Perzen zeer
expliciet met ’horens’ in verband
wordt gebracht).

Al met al is geen van de hierbo-
ven aangevoerde tegenargumenten
steekhoudend, en sluit de uitleg dat
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de vier horens de vier wereldrij-
ken van Dn2 en 7 voorstellen, het
meeste aan bij de overige OT profe-
tieën.

1:19 Toen vroeg ik de engel die met
mij sprak: Wat betekent dit?: Zo-
wel de vraag: ‘Wat betekent dit?’
als de vraag in vs21: ‘Wat komen
dezen doen?’ getuigen van Zacha-
ria’s onwetendheid omtrent de bete-
kenis. Hij stelt daarom vragen aan
de tolkengel (zie bij vs9), de door
God gezonden engel om de profeet
de gezichten te verklaren. ‘Er zijn
drie dingen nodig om de visioenen te
kunnen begrijpen: geloof, afhanke-
lijkheid en de Geest van God. Deze
drie dingen bezat de profeet’ (Ros-
sier, p127). Soortgelijke vragen van
Zacharia staan in 1:9; 2:2; 4:4,11,12;
5:6,10; en 6:4.

Hij zeide daarop tot mij: Het is
niet duidelijk wie de ’hij’-persoon is,
de tolkengel (vgl. de voorafgaande
vraag) of de Here zelf (vgl. vs20v
en een soortgelijke verwisseling van
sprekers in vs9v).

Dit zijn de horens die Juda, Israël
en Jeruzalem hebben verstrooid: Dit
vers geeft de betekenis van de vier
horens. Uit het noemen van het
’verstrooien van Juda, Israël en Je-
ruzalem’ blijkt dat de horens vijan-
delijke volken voorstellen (vgl. ook
vs21 en zie bij vs18).

Juda, Israël en Jeruzalem: De
Hebr. constructie is wat onregel-
matig: ’eth–jehûdhāh ’eth–jísrā’ēl

wı̂rûšālām. Voor het woord ’Israël’
wordt de copula we weggelaten en
voor de naam ’Jeruzalem’ de nota
accusativi ’eth. Sommigen hebben
op grond hiervan het noemen van
’Israël’ als een glosse beschouwd.
Maar praktisch alle handschriften
(MT, LXX, Vulg., Syr.) bevatten
deze woorden. Het partikel ’eth, dat
in het Hebr. aan het lijdend voor-
werp voorafgaat als dit bepaald is,
mag echter vrij worden weggelaten
(vgl. Dt12:6, waar het slechts voor
2 van de 9 lijdend voorwerpen aan-
wezig is).

Het noemen van zowel Juda als
Israël en Jeruzalem geeft aan dat
heel Israël onder de verdrukking van
de horens had te lijden, dus zo-
wel het tienstammenrijk (Israël) als
het tweestammenrijk (Juda) en de
hoofdstad Jeruzalem. De sugges-
tie van Keil (p240) dat Israël hier
een erenaam voor Juda voorstelt,
maakt de uitleg wel gemakkelijker,
maar is erg onwaarschijnlijk, om-
dat ’Juda’ in dit vers al expliciet
genoemd wordt. De tien stammen
waren óók in ballingschap. Wel-
licht moest het noemen van Israël
Zacharia en zijn mede-Judeeërs er-
aan herinneren dat er meer ’volk
van God’ was dan alleen de 50.000
teruggekeerden of de twee stammen
van Juda. God ziet alle Israëlieten
in hun verdrukking, van welke stam
ook en waar zij zich ook op aarde
bevinden. ‘Zacharia heeft het hele
volk dat door de ballingschap ver-
strooid is, in gedachten, net zoals
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hij de hele heidense wereld voor die
verstrooiing verantwoordelijk stelt’
(Baldwin, p104). De volgorde in dit
vers is wel onverwacht, omdat, his-
torisch gezien, Israël vóór Juda is
gedeporteerd (zie voor het vermel-
den van Israël verder bij vs18).

verstrooid hebben: Het Hrb.
werkwoord zārāh betekent ’ver-
spreid worden’, zoals stof door de
wind wordt meegevoerd (Ex32:20;
Js30:22). De basisgedachte is het
in beweging brengen van de lucht,
wat dan een verstrooiend effect
teweegbrengt (TWOT, p251; vgl.
Jr4:11). Vandaar dat zārāh in de qal
’wannen’ betekent (Ru3:2; Js30:24;
Jr4:11), terwijl het figuurlijk voor
het uitroeien van vijanden wordt
gebruikt (Js41:16; Jr15:7; Ez5:2
[’strooien’]). In de pi‘el (de stam-
vorm die hier voorkomt) is deze
idee van scheiding aanbrengen nog
sterker aanwezig. ‘Het wannen
van Israël suggereert de wrede en
meedogenloze woede van de na-
ties en hun radicale verstrooiing
van de Israëlieten (Lv26:33; Sp20:8;
Ez5:10; 6:5; 30:26)’ (Unger, p37).

Het werkwoord zārāh vormt een
sleutelwoord in het tweede visioen.
Het komt namelijk drie keer voor,
hier en tweemaal in vs21. Eigen-
lijk worden direct al het visioen
en zijn betekenis vermengd. Ho-
rens ’verstrooien’ niet, maar ’sto-
ten’. Het zijn de naties die door
deze horens worden voorgesteld,
die Israël hebben verstrooid (vgl.

eenzelfde vermenging in Dn7:21).
Deze verstrooiing begon met de
Babylonische ballingschap, toen de
muren van Jeruzalem vielen en
zijn inwoners naar Babel werden
overgebracht (Lv26:33; 1Kn14:15;
Ps106:27; Ez12:14v; 20:23; 22:15),
en werd voortgezet in de onderdruk-
king door Babel, Medo-Perzië, Grie-
kenland en het Romeinse Rijk. In
de toekomst zal het Romeinse Rijk
weer op het toneel verschijnen in
de federatie van de 10 koninkrijken
(Dn2:42–44; 7:7v,20; Op13:1–10;
17:8). De vier horens die Zacharia
ziet, verwijzen zo naar de hele peri-
ode van Israëls verdrukking en ver-
strooiing, waarvan een gedeelte ook
nu nog toekomstig is.

1:20 Vervolgens deed de Here mij
zien: Vs18–19 bevatten het eerste
gedeelte van het tweede visioen, een
beschrijving van de ’vier horens’.
Het tweede deel staat in vs20–21 en
handelt over de ’vier smeden’. Vs18
begon met: “ik sloeg mijn ogen op
en ik zag toe. . . ”, in dit vers vestigt
de Here de aandacht op de sme-
den. God heeft blijkbaar bijzondere
plannen met deze figuren.

De zinsnede ’deHere deed mij zien’
is een verdere aanwijzing dat Za-
charia de visioenen niet slechts ’ge-
droomd’ heeft en zijn eigen gedach-
ten daarna tot werkelijkheid heeft
verheven, maar dat de Here steeds
de oorsprong van deze nachtelijke
ervaringen was. Het zijn ’gezichten
van Godswege’ (Ez1:1; zie bij vs8).
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vier smeden: Met het Hebr. chārāš
kan in principe elk soort hand-
werksman aanduiden. Het werk-
woord chāraš heeft als grondbe-
tekenis het ’hakken in één of an-
der materiaal’, bijvoorbeeld gra-
veren in metaal of ploegen in de
aarde (TWOT, p327v). In de re-
gel bepaalt een toevoeging (‘ēs.
[’hout’] of ’ebhen [’steen’]) of an-
ders de context over wat voor soort
bewerking het gaat. Op som-
mige plaatsen worden er ’hout-
bewerkers’ (timmerlui) onder ver-
staan (2Sm5:11; 2Kn12:11; 24:16;
1Kr22:15; Ea3:7; Js40:20; 44:13;
Jr10:3), op andere plaatsen ’steen-
bewerkers’ (steensnijders; Ex28:11;
2Sm5:11; 1Kr22:15) of ’metaal-
bewerkers’ (smeden; 1Sm13:19;
Js44:12; Jr10:9; Hs8:6; 13:2; zie
verder TDOT, p220vv), hoewel
2Kn24:16 de chārāš̂ım van de sme-
den lijkt de onderscheiden (Peter-
sen, 1984, p164).

Welk soort ambachtslieden treedt
nu in Zc1:20 op? Zacharia stelt geen
vraag omtrent hun beroep, zodat
dit hem blijkbaar direct duidelijk
was. De LXX leest hier ’timmerlie-
den’ (tektonas) en de Vulg. het al-
gemene ’handwerkslieden’ (fabros).
De keus ligt tussen deze twee moge-
lijkheden en de vertaling ’smeden’.
Petersen (1984, p164) wijst in dit
verband op Ez21:31, waar chārāš
de algemene betekenis ’handwerks-
man’ (in de zin van ’schepper’)
heeft, en wel in de uitdrukking
’chārāšê mašcĥıth’, ’scheppers van

het verderf’ (in de NV weergege-
ven door: ’die verderf smeden’). Het
aanhouden van de algemene ver-
taling ’handwerksman’ (of die van
BDB, p360: ’hameraar’) is echter
wat onbevredigend, zodat wij (met
de meeste uitleggers) de chārāš̂ım
als ’smeden’ zien. Zowel de analogie
met de ’ijzeren horens’ uit 1Kn22:11
en Mi4:13 als het feit dat ‘de zware
hamer van een smid een geschikt
instrument lijkt om de beeldspraak
te voltooien’ (Baldwin, p104; vgl.
het ’neerslaan’ in vs21) pleiten voor
deze betekenis. De smid vooronder-
stelt dan ook de aanwezigheid van
gepast gereedschap (vgl. Js44:12).

De vraag is naar de betekenis van
de komst van deze smeden. Wat
dit betreft zijn er twee tegenge-
stelde uitleggingen: Sommigen be-
schouwen het werk van de chārāš̂ım
als iets constructiefs, anderen als
iets destructiefs. Wat de eerste
uitleg betreft, Coates (p85v) wijst
erop dat deze arbeidslieden norma-
liter altijd constructief werk ver-
richten (zij bouwen of vervaardigen
iets). De chārāš̂ım representeren
dan de machten waarvan de Here

zich voor zijn geestelijke werk op
aarde bedient. De les is dan dat
Gods opbouwende krachten altijd
sterker zijn dan de verwoestende
machten van de satan. Een variant
is dat de chārāš̂ım ’timmerlieden’
zijn, die van de vier hoeken van de
aarde komen naar Jeruzalem komen
om bij de herbouw van de tempel te
assisteren (vgl. 6:15). De tegenstan-
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ders, de ’horens’, zouden dan bij het
zien van hun vastberadenheid ver-
ondersteld worden weg te vluchten.
‘De vier smeden, of handwerksman-
nen, wijzen erop dat de overwinning
van het volk van God met vredelie-
vende middelen bereikt wordt, na-
melijk wanneer zij gehoor gaven aan
oproep om deel te nemen aan het
werk van de tempelherbouw’ (Hig-
ginson, p790). Met Leupold (p48v)
concluderen wij echter dat zo’n be-
nadering niet heel veel overtuigings-
kracht bevat. In ieder geval zoch-
ten de Talmudisten de uitleg wel in
deze richting. Zij identificeerden de
vier smeden als de Messias de zoon
van David, de Messias de zoon van
Jozef, de profeet Elia en de ’Recht-
vaardige Priester’ (of Melchizedek;
zie Cashdan, p276).

O.i. volgt uit vs21 dat het werk
van de ’smeden’ destructief is. Zij
komen om iets te vernielen, en
wel de ’horens’ (zie opnieuw vs21).
‘De smid was de oude vertegen-
woordiger van de verderfbrengende
bewapeningsindustrie’ (Frey, p59).
De smeden waren in de bijbeltijd
verantwoordelijk voor de krijgsuit-
rustingen (vgl. Gn4:22; 1Sm13:19;
Js54:16). Vandaar dat ’smeden’
ook ’krijgslieden’ worden genoemd
(2Kn24:16) en de Judeese smeden
direct na de val van Jeruzalem ge-
deporteerd werden (2Kn24:14,16).
Uit de wat ongewone openings-
zin (’vervolgens deed de Here

mij zien’) volgt dat de smeden
de machten voorstellen door wie

de Here de macht van de ho-
rens/wereldmachten breekt (vgl.
Js54:16). Deze gedachte wordt nog
versterkt door het aantal smeden,
vier stuks, zodat voor elke hoorn
een smid is, en door de opmerkelijke
reactie van de profeet in vs21. Deze
luidt niet: ’Wat zijn dezen? (māh
’ēlleh) zoals in vs9,19, maar: ’Wat
komen dezen doen?’. Het gaat niet
om de personen, maar om taken.

Men heeft in de smeden wel de ’vier
zware gerichten’ (het zwaard, de
honger, het wild gedierte en de pest;
Ez14:21; zie bij vs18) willen zien die
de Here ten dienste staan om de
aarde te straffen voor het onrecht
dat haar bewoners Israël hebben
aangedaan, maar het is aanneme-
lijker om er (net als bij de horens)
personen of volken in te zien. De
zinsnede in vs21: ’zij zijn gekomen
om neer te slaan. . . ’ lijkt inderdaad
meer op werktuigen met een eigen
wil te duiden dan op willoze natuur-
krachten. Voor het viertal zijn in
de loop van de tijd vele voorstel-
len gedaan, zoals Zerubbabel, Jo-
zua, Ezra en Nehemia; Nebukadne-
zar, Cyrus, Cambyses en Alexander
de Grote; de vier evangelisten of (zo
Hiëronymus) vier engelen. Zij die
in de vier horens de vijandige vol-
ken rondom Israël zien, stellen de
’vier smeden’ soms gelijk aan het
Perzische Rijk, dat immers al deze
volken heeft onderworpen en zo een
’smid’ in Gods hand kon zijn (vgl.
Js45:1–4). Deze retrospectieve uit-
leg reduceert het visioen echter tot
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symbolische geschiedschrijving.

Voortbouwend op de door ons be-
argumenteerde identificatie van de
vier horens als de vier grote we-
reldmachten uit Dn2 en 7, stel-
len de vier smeden de vier mach-
ten voor die aan deze vier rijken
een einde hebben gemaakt. De vier
smeden zijn dan achtereenvolgens
(nu opnieuw zonder groot onder-
scheid tussen een rijk en zijn vorst;
zie bij vs18): het Perzische Rijk
met Cyrus als eerste koning, dat
een einde aan de macht van Babel
maakte; het Grieks-Macedonische
Rijk, beginnend met Alexander de
Grote, dat Perzië overwon en zo
deze ’hoorn’ neersloeg; het Ro-
meinse Rijk dat het einde voor Grie-
kenland betekende; en tenslotte het
nog door de Messias op te rich-
ten Vrederijk, waardoor de macht
van het (in de toekomst weer opko-
mende) Romeinse Rijk wordt gebro-
ken (Dn2:34v,43–45; 7:11–14,23–27;
Op19:11–21). In een soortge-
lijke beeldspraak wordt Babel in
Jr51:20–23 de ’hamer’ genoemd
waarmee de Here de volken sloeg.
Maar aan de andere kant vermeldt
Jr50:23–25 dat voor de hamer Ba-
bel weer een andere hamer gescha-
pen werd, de ’smid’ Perzië. Ridder-
bos (p56) suggereert tenslotte nog
de mogelijkheid om bij de smeden
net als bij de paarden van het eer-
ste visioen (zie bij 1:8) niet aan de
aardse volken zelf te denken, maar
aan de hemelse engelenmachten die
daarmee zijn verbonden.

1:21 Toen vroeg ik: Wat komen de-
zen doen?: De vraag in vs19 was
de gebruikelijke vraag naar de be-
tekenis (’wat zijn dezen?’, d.i.: ’wat
betekent dit?’; dito in 1:9 [’de paar-
den’]; 4:4 [’de kandelaar’],12 [’de
olijftakken’]; 5:6 [’de efa’]; 6:4 [’de
wagens met de paarden’]; een an-
dere vraag had kunnen zijn: ’waar
gaan zij naartoe?’; vgl. 2:2 [’de man
met het meetsnoer’]; 5:10 [’de efa’]),
maar nu vraagt de profeet naar de
taak van de vier smeden (’wat ko-
men dezen doen?’). Het partici-
pium bā’̂ım (’komen’) geeft aan dat
Zacharia de smeden ziet naderen.

en hij zeide: Grammaticaal gezien
is de ’hij’-persoon de Here, maar
net als in vs19 kan het ook de tol-
kengel zijn.

Dat waren dus de horens die Juda zo
verstrooid hebben: Het eerste deel
van het antwoord (vs21a) herhaalt
het antwoord op de ’wie’-vraag van
vs19 naar de betekenis van de ho-
rens. Blijkbaar is de betekenis van
de smeden met die van van de ho-
rens verweven. De herhaling van is
niet overbodig. In vs19 was het ‘een
vermelding van het feit, maar nu
wordt het een verklaring en recht-
vaardiging van de taak van de werk-
lieden’ (Mitchell, p135v). Vs21b be-
antwoordt vervolgens de vraag naar
de taak van de smeden.

Juda: In tegenstelling tot vs19
wordt nu alleen Juda genoemd. De
LXX voegt weliswaar ’Israël’ toe en
sommige Hebr. handschriften lezen
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ook hier ’Jeruzalem en Israël’, maar
dit is waarschijnlijk aan dittogra-
fie te wijten. Niet met het tien-
stammenrijk Israël, maar met het
tweestammenrijk Juda heeft God de
meeste bemoeienis in de tijd tussen
de Babylonische ballingschap en de
wederkomst van de Heer Jezus (af-
gezien van de tijd van de gemeente).
Vooral Juda heeft dus onder de ver-
drukking van de wereldmachten te
lijden.

dat niemand: De conjunctie kepĥı
(’zodat’) hoort eigenlijk gevolgd te
worden door ’ašer (net als in Ml2:9)
en betekent dan ’in zulk een mate
dat [niemand zijn hoofd kon ophef-
fen]’ (zie BDB, p805). Het wij-
zigen van kepĥı ’̂ı̌s in kepĥı ’ašer
(’zodat het [d.i. Juda] zijn hoofd
niet kon opheffen’) is echter niet no-
dig. Het woord ’̂ı̌s (lett.: ’man’) is
hier een verzamelnaam voor alle in-
dividuele inwoners van Juda (vgl.
GHB, §94.3c; ’zó . . . dat elke man
niet. . . ’ = ’zó . . . dat niemand. . . ’).

zijn hoofd kon opheffen: De uit-
drukking ’het hoofd opheffen’ bete-
kent hier ’zinspelen op militaire ak-
ties’ (vgl. Ps83:3), terwijl het ’niet
kunnen opheffen van het hoofd’
’onderworpen zijn’ betekent (vgl.
Ri8:28). Er zijn in het Midden-
Oosten veel afbeeldingen gevonden
waarin onderworpen koningen ge-
knield met hun hoofd onder de voe-
ten van hun overwinnaar getoond
worden. Het was een beeld voor
de totale nederlaag en onderwor-

penheid (vgl. Jz10:24). Zo was de
overwinning van de volken op Juda
ook volkomen.

Andere betekenissen van de uit-
drukking ’het hoofd opheffen’
(nāśā’ rō’̌s) zijn: ’bemoedigd zijn’,
’verheugd zijn’ of ’vrijmoedig zijn’
(vgl. Jb10:15; Ps24:7,9; zie ook
Ps110:7 (jār̂ım rō’̌s); Lk21:28),
’vrijgelaten worden’ (Gn40:13;
2Kn25:27 [lett.: ’dat hij zijn hoofd
uit de gevangenis ophief’, d.i. ’dat
hij hem vrijliet’] of ’gedood wor-
den door gehangen te worden aan
een paal’ (Gn40:19). In ieder geval
blijkt uit deze omschrijving de sa-
tanische woede waarmee de volken
Palestina in bezit hebben genomen.
De Targum leest overigens i.p.v.
’niemand kon zijn hoofd opheffen’
’niemand kon oprecht wandelen’,
namelijk als gevolg van de verdruk-
king (zie Cashdan, p276).

maar zij zijn gekomen: De ’zij’ zijn
niet de ’horens’ (waar vs21a over
sprak), maar de ’smeden’.

om hen te verschrikken: Het doel
van de komst van de smeden, was
’om te verschrikken’ en ’om neer te
slaan’. Het werkwoord ’verschrik-
ken’ hoort eigenlijk al niet meer tot
spraakgebruik van het visioen, maar
tot de uitleg (hoe verschrik je ho-
rens?), maar het vervolg hervat de
symboliek (de horens worden ’neer-
geslagen’).

Het werkwoord chāradh (’verschrik-
ken’) betekent in de qal ’bang zijn’,
’verschrikt zijn’ of ’beven’ (bijv.
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Ex19:16; 1Sm28:5; Ez32:10). ‘De
volle betekenis wordt pas bereikt als
het element van paniek ermee wordt
verbonden. In de regel wordt ch-r-d
gebruikt om een verlammende angst
te beschrijven, een toestand van
afgrijzen zoals die vaak volgt op
het horen van slecht nieuws, na
een onverwachte verrassing of na
het zien van een godsverschijning’
(TDOT, 5,167), wat vooral veel ef-
fect heeft op hen die zich veilig wa-
nen (Ez30:9) of zelfgenoegzaam zijn
(Js32:11). In de hif‘il (zoals hier)
betekent deze stam ’het in deze
toestand van angst brengen’, dus
’bang maken’, ’opschrikken’, ’ver-
schrikken’ of ’in paniek brengen’
(bijv. Lv26:6; Ri8:12 [’uiteenjoeg’];
2Sm17:2; Zf3:13). TWOT (p321)
merkt op dat de meeste plaatsen
waar het werkwoord in de hif‘il
voorkomt, ofwel tot een beschrijving
van het woest en verlaten zijn van
een gebied behoren, namelijk door
de afwezigheid van mensen om de
wilde dieren te verschrikken en weg
te houden (Dt28:26; Js17:2; Jr7:33),
ofwel tot een beschrijving van zeker-
heid en rust, namelijk als gevolg van
de afwezigheid van vijanden om te
verschrikken en angst aan te jagen
(Lv26:6; Jb11:19; Jr30:10; Ez34:28;
Mi4:4).

De LXX leest hier niet ’om te
verschrikken, om neer te slaan’,
maar ’om in hun handen te slij-
pen (oxunai eis cheiras autoon)’,
zodat de Griekse vertalers ’lehach
ar̂ıdh lejaddôth (l-h-ch-r-dh l-j-dh-

w-th)’ blijkbaar voor ’lehāchēdh le

jādhôth (l-h-ch-dh l-j-dh-w-th)’ heb-
ben aangezien. Meyers (1987, p142)
vermoedt dat in de LXX in een
vroeger stadium ook nog een lij-
dend voorwerp aanwezig was, name-
lijk ’[hun] zwaarden/bijlen’, daar-
bij ’’ētĥım’ i.p.v. ’’ōthām’ (’hen’) le-
zend (dus: ’om in hun handen hun
zwaarden/bijlen te slijpen’). En-
kele uitleggers hebben de lezing van
de LXX vanwege de vele gramma-
ticale problemen verdedigd. Maar
o.i. leidt dit tot enkele ongerijmd-
heden: ‘In plaats van voor te stel-
len hoe gemakkelijk en bekwaam
God het kwaad kan corrigeren, geeft
het Gods werktuigen weer als enigs-
zins onvoorbereid op de hun toege-
wezen taak. Zij moeten eerst nog
hun zwaarden gaan slijpen! Maar
bovendien heeft het wat ongepasts,
zwaarden op horens. Dit is niet het
geschikte instrument voor zo’n han-
deling’ (Leupold, p50).

De vraag rest nog, wie de ’hen’
voorstellen. Het Hebr. ’ôthām is
een 3e persoon mannelijk meervoud,
terwijl het Hebr. (qerānôth) (’ho-
rens’) een vrouwelijk meervoud is.
Toch kan het ’hen’ naar deze ho-
rens verwijzen, omdat (m.n. in de
latere Hebr. literatuur) mannelijke
voornaamwoorden wel vaker naar
vrouwelijke zelfstandige naamwoor-
den verwijzen (zie GKC, §135o).
Gezien het ongerijmde van het ’ver-
schrikken van horens’, is het o.i.
echter beter om het nog te volgen
haggôĵım (’de volken’) als antece-
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dent te nemen, dat wèl een man-
nelijk meervoud is. Een derde mo-
gelijkheid is dat ’ôthām naar de in
vs19 genoemde drie gebieden, Juda,
Israël en Jeruzalem verwijst. Van-
wege de weglating van de laatste
twee namen in vs21 is dit echter on-
waarschijnlijk.

De rust die de volken in het eerste
visioen kenmerkte (vs11,15), wordt
hier door een ingrijpen van deHere

zelf doorbroken. De smeden komen
om de volken uit hun gezapigheid
te wekken en hen voor hun hoog-
moed te straffen. Als God zijn sme-
den uitzendt ’om te verschrikken’, is
het de God van hemel en aarde zelf
die door zijn dienstknechten heen
werkt. De afloop staat daarom al
vast: de ’schrik des Heren’ komt
over hen. “Uit de hemel deedt Gij
het oordeel horen, de aarde vreesde
en werd stil, toen God opstond ten
gerichte om al de ootmoedigen op
aarde te verlossen” (Ps76:9v; vgl.
ook Gn35:5; Ex15:16; 2Kr17:10).

om neer te slaan de horens van
de volken: De betekenis van het
werkwoord jādhāh is onzeker. In
de hif‘il komt het zeer vaak voor
met als betekenis ’belijden’, ’dank-
zeggen’ of ’prijzen’, terwijl het in
de hithpa‘el normaliter de beteke-
nis ’belijden [van zonden]’ heeft.
Tussen deze beide stamvormen is
geen duidelijk semantisch onder-
scheid (TDOT, 5,428). Daarnaast
komt het nog eenmaal in de qal voor
(Jr50:14, waar het het ’schieten [van

pijlen]’ betekent, hoewel een klein
aantal handschriften daar jārû i.p.v.
jedhû leest, wat meer met deze ver-
taling overeenkomt) en twee maal
in de pi‘el (Kl3:53 [’gooien/werpen
(van stenen)’], en hier). In de regel
vertaalt men ’neerslaan’, ’neerhou-
wen’, of, zoals Meyers (1987, p142v)
voorstelt, ’omhakken’. Het beeld is
in ieder geval duidelijk: De smid
treedt nader, met zijn machtige wa-
pens in zijn hand, met als doel de
’verheven horens’ naar beneden te
halen en te vernietigen.

De horens worden hier ’de horens
van de volken’ genoemd, omdat het
beelden van de wereldmachten vor-
men. De hoogmoedige trots van
deze heidense naties (haggôjim; zie
bij vs15), uitgedrukt in het sym-
bool van de hoorn (zie bij vs18),
wordt door de smeden, de werktui-
gen van Gods regering op aarde,
geoordeeld. Het ’neerslaan van de
hoorn’ komt overeen met het ont-
nemen van de heerschappij aan het
volk dat door die hoorn gerepresen-
teerd wordt (zie bij vs20). De eer-
ste smid, Perzië, had zijn werk al
gedaan: de hoorn Babel was ’neer-
gehouwen’. De overige horens zou-
den nog volgen. Vandaag zijn ook
Perzië en Griekenland al vernietigd.
Alleen de macht van Rome moet
nog door een smid worden gebro-
ken, waarna het Vrederijk kan aan-
breken (zie eveneens bij vs20). ‘Net
zolang als een kleine hoorn zich
staande kan houden voor een sterke
smid, zo weinig kunnen Gods vijan-
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den blijvend over Gods volk zege-
vieren’ (Leupold, p51). De Here

had zijn volk immers beloofd: “Zie,
Ik ben het, die de smid geschapen
heb, welke het kolenvuur aanblaast
en naar zijn kunst het wapen ver-
vaardigt, maar Ik ben het ook, die
de verderver geschapen heb om te
vernielen’ (Js54:16).

die hun horen hebben verheven: Het
’verheffen van de horen’ is een te-
ken van arrogante trots, wat bij-
voorbeeld tot uitdrukking kan ko-
men in de veroveringsdrang van een
land (zo ook hier; zie uitgebreid bij
vs18). Zoals een gehoornd beest zijn
slachtoffer met zijn hoorn bedreigt
of doodt (vgl. Ps75:5v), zo hebben
de volken hun horen verheven, hun
macht tegen Juda aangewend, en
dus tegen de Here zelf (Zc2:8). Het
participium hannōś’̂ım (’die hebben
verheven’) geeft aan dat dit geen
eenmalige handeling was, maar een
voortdurende houding. Het tweede
visioen schildert daarom nog veel
scherper dan het eerste visioen de
hoogmoed die de volken bij hun ver-
overing van Palestina dreef. Net als
het werkwoord zārāh (’verstrooien’;
vs19,21), is ook nāśā’ een sleutel-
woord in dit tweede visioen. Het
komt nl. drie keer voor, één keer in
vs18 (’het opslaan [van ogen]’) en
twee keer in dit vers (’het opheffen
[van het hoofd]’; ’het verheffen [van
een hoorn]’).

tegen het land Juda: Met ’het
land van Juda’ (’eres. jehûdhāh)

werd oorspronkelijk het gebied van
de stam Juda aangeduid (Dt34:2),
maar later het gebied van het twee-
stammenrijk, waarvan Juda im-
mers de belangrijkste stam was
(2Kn25:22; maar vgl. 2Kr15:8). In
Nehemia’s tijd vormde Juda een
provincie van het Perzische Rijk
(Ne5:14). Met name in de pro-
fetische boeken van het OT komt
de benaming ’land van Juda’ vaak
voor (Js19:17; 26:1; Jr31:23; 37:1;
39:10; 40:12; 43:4,5; 44:9,14,28;
Am7:12). Gods ogen doorlopen de
ganse aarde (Zc4:10), maar het land
van Juda is Hem op aarde toch het
meest dierbaar, en vormt daarom
het voorwerp van zijn speciale zorg
(Zc2:8; 12:4).

om het te verstrooien: Deze korte
toevoeging, in het Hebr. één woord
(lezārôthāh), noemt het doel van de
vijandschap van de volken: de com-
plete verdelging van Juda. Zie voor
de betekenis van zārāh bij vs19. Te
zijner tijd zal voor elk van de ’ho-
rens’ een smid verschijnen, zodat
deze naties, vol hoogmoedige trots
op hun macht, niet langer zullen
verstrooien, maar juist verstrooid
worden (vgl. Js41:11,16). Zo zal
er ook een keer komen in Israëls
lot: Nu worden zij nog verstrooid,
maar straks zal “Hij die Israël ver-
strooide, het verzamelen en het be-
hoeden als een herder zijn kudde”
(Jr31:10).

De lessen van dit visioen voor Za-
charia en zijn tijdgenoten kunnen
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in drie punten worden samengevat:
Ten eerste, God ziet elke daad van
vijandschap jegens zijn volk Israël;
ten tweede, God kent het lijden van
zijn volk; en ten derde, God voor-
ziet in passende werktuigen om de
vijanden van zijn volk te vergel-
den. Het tweede visioen geeft daar-
mee de toepassing van de lex talio-
nis uit Ex21:24 (’oog om oog, tand
om tand’). De volken die Israël
en Juda hebben verstrooid, zullen
zelf ook verstrooid worden. Immers,
niet de koningen van de machtige
naties, maar de Here regeert de
aarde. Op zijn tijd grijpt Hij in
de wereldgeschiedenis in (vgl. een-
zelfde les in Hg2:23). ‘Wat aan de
inhoud van Zacharia’s visioenen op-
valt, is hun onvoorwaardelijke ka-
rakter. Terwijl de profeten van voor
de ballingschap de toekomstige ge-
beurtenissen in voorwaardelijke ter-
men beschreven – de toekomst van
het uitverkoren volk hing af van hun
reactie op het Goddelijke woord –,
stelt Zacharia Gods vastberaden in-
terventie in de menselijke geschiede-

nis in het oordeel van de heidense
volken voor’ (Craigie, p168).

Dit tweede visioen beschrijft daar-
mee de wereldgeschiedenis, zoals
deze bij Nebukadnezar, ’de koning
der koningen’ (Dn2:37), begint en
bij de Heer Jezus, ’de Koning der
koningen en de Heer der heren’
(Op19:16), eindigt. Het omvat de
tijd dat Jeruzalem door de volken
wordt vertreden (de ’tijden der vol-
ken’; Lk21:24). Maar in deze eeu-
wen is Gods regerende hand duide-
lijk zichtbaar: “Hij maakt de vol-
keren groot en richt hen te gronde,
breidt volkeren uit en voert hen
weg” (Jb12:23). Niet de ’wet van
de sterkste’, maar God regeert de
wereld. Het is de Allerhoogste, die
“macht heeft over het koningschap
der mensen en dat geeft aan wie Hij
wil, ja, zelfs de nederigste onder de
mensen daarin aanstelt” (Dn4:17).
‘De wereldgeschiedenis kan nauwe-
lijks korter beschreven worden dan
met deze vier woorden: vier horens,
vier smeden’ (Lange, p.xxiv).
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Hoofdstuk 7

Het derde visioen: de

man met het meetsnoer

2:1–5: Het gezicht

1 En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man
met een meetsnoer in de hand. 2∗ Toen vroeg ik: Waar
gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga Jeruzalem
opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zijn.
3 En zie, toen de engel die met mij sprak, naar voren
trad, ging een andere engel hem tegemoet, 4 tot wie hij
zeide: Snel heen, spreek tot die jongeling: als een open
plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van
mensen en vee daarin. 5 En Ik Zélf, luidt het woord
des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en
heerlijkheid binnen in haar.

Zacharia’s derde visioen is één van de kortste van de acht. De
profeet ziet een man met een meetsnoer in zijn hand lopen. Het
blijkt dat hij naar Jeruzalem op weg is om zijn maten op te meten.
Hoe groot zal de toekomstige stad zijn waarvan God ontwerper en
bouwmeester is? Zal het groter of kleiner dan het huidige Jeruzalem
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zijn? Met deze vragen in zijn gedachten loopt de man in de richting
van de nieuwe stad, terwijl de profeet hem gadeslaat.

Maar dan gebeurt er wat wonderlijks. Plotseling verschijnen twee
engelen op het toneel. De ene engel is de tolkengel, die zijn plaats
aan Zacharia’s zijde inneemt om hem het één en ander uit te leggen.
De andere is blijkbaar een lagere engel, want de tolkengel geeft
hem het bevel achter de man met het meetsnoer aan te hollen, die
immers al een eindje naar Jeruzalem op weg is, om hem meer van
Gods plannen met het toekomstige Jeruzalem te vertellen. Terwijl
de boodschapper-engel zijn instructies aanhoort, luistert Zacharia
mee.

Het eerste wat de tolkengel van de toekomstige hoofdstad van het
Vrederijk zegt, is dat het vanwege de grote hoeveelheid mensen en
dieren geen muren meer zal hebben. Het zal als een grote, open
plaats zijn. De stad zal veel te groot zijn om door muren ingesloten
te kunnen worden. Wat voor gedachten over de stad die man met
het meetsnoer ook had, zó groot als Gods plannen waren ze niet.
De man dacht waarschijnlijk nog aan een ommuurde stad, maar
de Here heeft grotere zegeningen voor zijn volk: Jeruzalem zal
een miljoenenstad worden! Zo luidde ook Jesaja’s oude profetie
aan Jeruzalem: “Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt –
Jeruzalem was gedurende de jaren van de ballingschap en daarna
lange tijd zonder ’kinderen’ geweest (vgl. Js49:14,20v) –, breek uit in
gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen
der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de
Here. Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden
uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en
sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en
uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden
bevolken” (Js54:1–3).

Maar, zou de man met het meetsnoer gedacht kunnen hebben, als
Jeruzalem zo’n grote, niet-ommuurde stad is, zal het daar dan wel
veilig zijn? Zal het niet door de eerste de beste vijand ingenomen
kunnen worden? Welnee, mag de boodschapper-engel die man aan-
kondigen, de Here zal de stad beschermen, net zoals Hij zijn volk
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tijdens de uittocht uit Egypte beschermde door in de wolkkolom tus-
sen de Israëlieten en de Egyptenaren in te gaan staan (Ex14:19v).
“Ik zelf zal haar een vurige muur zijn rondom”. Ook deze belofte
was eigenlijk al veel ouder: “Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is
de Here rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid” (Ps125:2).
“Ik zal Mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegen de heen en
weer trekkende legers” (Zc9:8). “Dan zal de Here over het gehele
gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehou-
den worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel
van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting
zijn” (Js4:5). De stad zal niet alleen door hemelse legers van vurige
paarden en wagens beveiligd worden (2Kn6:17), maar God draagt
zelf voor de bescherming van Jeruzalem zorg. Haar veiligheid is
daarmee volkomen gewaarborgd.

Maar, zou de man met het meetsnoer verder gedacht kunnen heb-
ben, wat is er dan zo heerlijk aan Jeruzalem dat daar zoveel mensen
naartoe stromen? De boodschapper-engel geeft het antwoord: De
Here zelf zal opnieuw in Jeruzalem wonen, en wel in de tempel.
God zal de “heerlijkheid binnen in haar” zijn. Gods heerlijkheid
staat symbool voor zijn aanwezigheid. Ezechiël had beschreven hoe
Gods heerlijkheid de oude tempel als het ware schoorvoetend verliet
(Ez9:3; 10:4,18v; 11:22v), maar ook hoe de Here in de toekomst,
aan het begin van het Vrederijk, weer naar de tempel terugkeert en
zijn heerlijkheid zijn huis opnieuw vervult:

En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oos-
telijke richting, er was een geluid als het gedruis van vele wa-
teren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. En de
heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort
die naar het oosten gericht was, en zie, de heerlijkheid des
Heren vervulde het huis. Toen hoorde ik Hem uit de tempel
tot mij spreken: Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon
en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de
Israëlieten tot in eeuwigheid. (Ez43:2,4–7)

Toch gaat de profetie die Zacharia hoort, eigenlijk nog veel verder:
De Here zal niet alleen met zijn heerlijkheid de tempel vervullen,
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maar de hele stad Jeruzalem! Van het toekomstige Jeruzalem zal
gelden dat “God in haar midden is, zij zal niet wankelen” (Ps46:8).
“De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een
schijnsel voor u lichten; maar de Here zal u tot een eeuwig licht
zijn en uw God tot uw luister” (Js60:19).

Aanschouw Sion, de stad onzer feestelijke bijeenkomsten. Uw
ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een
tent die niet verplaatst wordt, waarvan de pinnen nimmer-
meer uitgerukt worden en geen van de koorden ooit losgerukt
wordt. Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een plaats
van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop
varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven. Want de Here,
onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Ko-
ning: Hı́j zal ons verlossen!” (Js33:20–22)

De gedachten van de man met het meetsnoer over Jeruzalems toe-
komst waren veel te menselijk. God had nóg grotere plannen met
zijn stad. “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw we-
gen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals
de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan
uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten” (Js55:8v). Zacha-
ria mocht een ogenblik in enkele plannen inblikken, om de heerlijke
boodschap aan zijn volksgenoten door te geven. Als de Judeeërs
naar de restanten van het Jeruzalem in hun tijd keken, hadden ze
alle reden om bedroefd te raken. Maar nu geeft de Here hun een
blik in de toekomst en toont Hij hun Jeruzalems toekomstige heer-
lijkheid, wanneer ’het licht komt en de heerlijkheid des Heren over
hen opgaat’. “Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar
uw stralende opgang” (Js60:1–3).

God was daarom met de bouwlieden die aan de tempel werkten.
Salomo had het vroeger al gezegd: “Als de Here het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de
stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter” (Ps127:1). Maar
de Here wilde zijn huis bouwen en Hij bewaarde zijn stad. Daarin
mochten de Judeeërs zich troosten. Hun arbeid zou niet tevergeefs
zijn (vgl. 1Ko15:58).
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Wij, christenen die in de bedeling van de gemeente leven, kunnen
veel van de man met het meetsnoer leren. Wij zouden namelijk
eens zijn voorbeeld moeten volgen om het ’meetsnoer’ op te pakken
om de zegeningen waarmee onze God ons heeft gezegend, op te me-
ten. “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse
gewesten in Christus” (Ef.1:3). Ondanks de huidige zwakheid wil
God ons op onze heerlijke toekomst wijzen: Wij roemen in de hoop
op de heerlijkheid van God (Rm5:2). Als wij kijken naar wat wij
van Gods getuigenis op aarde gemaakt hebben, is er slechts plaats
voor beschaming en vrees. Maar als wij zien op Hem, die wij straks
gelijk zullen zijn (1Jh3:2), dan reinigt die hoop ons (1Jh3:3) en heb-
ben wij de geestelijke kracht om het werk van ’de herbouw van de
tempel’ ter hand te nemen (1Pt2:5). Alleen door met Gods zege-
ningen bezig te zijn zijn wij “ten volle in staat met alle heiligen te
begrijpen wat de breedte, lengte, hoogte en diepte” van Gods zegen
zijn (Ef3:18). En daarin mogen wij ons nu al verblijden.

Ook wij zullen – net als de man met het meetsnoer – dan echter
tot de conclusie komen dat Gods plannen veel groter en verhevener
zijn dan wij ooit hadden kunnen denken. Gods zegen is immers
gegrond in “de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”
(Ef3:19). “Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige
doorgronden ten einde toe? Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij
doen? dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten? Langer dan
de aarde is hun maat, en breder zijn zij dan de zee.” (Jb11:7–9).
God is “in staat zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden
of denken” (Ef3:20).

De beschrijving van het toekomstige Jeruzalem (vs5) bevat enkele
belangrijke lessen voor ons. Zoals de Here straks in het nieuwe Je-
ruzalem (op aarde) woont, zo woont Hij nu al in de gemeente, ’een
woonplaats van God in de Geest’ (Ef2:20). En zoals Jeruzalems
ware heerlijkheid straks niet in de aanwezigheid van de vele volken
zal liggen, die met hun geschenken naar Jeruzalem stromen, maar
in de aanwezigheid van de Here, de bron van alle zegen, zo ligt
de ware heerlijkheid van de gemeente niet in allerlei uiterlijke din-
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gen, maar in de persoonlijke aanwezigheid van God in ons midden.
De Heer Jezus heeft gezegd: “Waar twee of drie vergaderd zijn in
mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Mt18:20). Deze verbor-
gen heerlijkheid van God moet, als het goed is, in de erediensten tot
uitdrukking komen, zodat een ongelovige ’op zijn aangezicht neer-
valt, God aanbidt en verkondigt dat God werkelijk onder ons is”
(1Ko14:25).

Een belangrijk gevolg van Gods wonen in de gemeente is zijn be-
scherming. Zoals de Here Jeruzalem straks zal beschermen, zo is
Gods wonen in de gemeente ook de grondslag van onze bescher-
ming. De gemeente is wat dat betreft net als Jeruzalem een ’open
plaats’: Ieder die dat wenst, mag zich bij haar aansluiten. Maar
toch staat er een onzichtbare muur tussen hen die God toebehoren,
en de wereld (1Jh5:19). In de begintijd van de gemeente kwam dit
zeer nadrukkelijk tot uiting. De eerste christenen straalden zoveel
van Gods heerlijkheid uit dat zij voor de wereld onaantastbaar wa-
ren: “. . . van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen”
(Hd5:13). Maar ook vandaag beschermt God nog steeds hen die
Hem dierbaar zijn. De Heer Jezus zei van zijn schapen: “niemand
zal ze rukken uit mijn hand en niemand kan ze rukken uit de hand
van mijn Vader” (Jh10:28v). Dit derde visioen geeft dezelfde ver-
zekering: “Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige
muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar”.

2:6–13: De betekenis: Sion hersteld

6∗ Op, op! Vlucht uit het Noorderland! luidt het woord
des Heren, want als de vier winden des hemels heb
Ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren. 7∗

Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van
Babel. 8∗ Want, zo zegt de Here der heerscharen: na de
heerlijkheid heeft Hij Mij gezonden naar de volken die u
uitgeplunderd hebben – want wie u aanraakt, raakt mijn
oogappel aan. 9 Voorwaar, zie, Ik beweeg mijn hand
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tegen hen, en zij zullen hun knechten ten buit worden.
Dan zult gij weten dat de Here der heerscharen Mij
gezonden heeft. 10 Jubel en verheug u, gij dochter van
Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het
woord des Heren, 11 en vele volken zullen te dien dage
gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot
een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij
weten, dat de Here der heerscharen Mij tot u gezonden
heeft. 12 En de Here zal Juda op de heilige bodem
als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nóg
verkiezen. 13 Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des
Heren, want Hij maakt zich op uit zijn heilige woning.

De verzen 6–13 geven een profetische boodschap die niet alleen met
het derde visioen, maar ook met het tweede verbonden is. In dit
gedeelte is de Engel des Heren de spreker. Hij deelt zijn volk aller-
eerst mee dat het moment van het oordeel van de wereldrijken, al
in het tweede visioen getoond, bijna aanbreekt. De Joden die zich
nog temidden van de volken bevinden, mogen daarom wel haast
maken om weg te gaan: “Op! op! vlucht! red u!” (vs6–9). En ver-
volgens spreekt de Engel over Jeruzalems toekomstige heerlijkheid,
die de profeet al in het derde visioen had gezien. Al Sions zegenin-
gen vinden hun grondslag in Gods wonen bij zijn volk (vs10–12).
God heeft zijn plannen voor de toekomst gereed. De aarde doet er
daarom goed aan óók voorbereidingen te treffen: de Joden moeten
zo snel mogelijk naar Jeruzalem terugkeren en de heidenen doen er
goed aan hun vijandschap jegens Israël te staken en zich in ontzag
neer te buigen voor de Here, die gereed staat te komen (vs13).

Dit gedeelte begint dus met een oproep aan alle Joden, zowel van
de twee als van de tien stammen, om naar Jeruzalem terug te ke-
ren. Als een gevolg van de verstrooiing na de val van Samaria en
Jeruzalem bevonden velen zich nog in vreemde steden. Later zal de
Engel over Gods zegenrijke plannen met Jeruzalem spreken, maar
allereerst is de reden voor de vlucht nog negatief: De plaatsen waar
de Joden zich bevonden, lagen onder Gods oordeel. Ook over Babel,
één van de steden waar de veel verstrooide Joden woonden, zouden
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Gods oordelen losbarsten. Vandaar dat deze stad in vs7 apart wordt
genoemd.

Babel en Jeruzalem zijn antipolen. Babel staat als stad symbool
voor alle menselijke hoogmoed en wereldlijke godsdienst. Vlak na-
dat Babel door Nimrod gesticht was (Gn10:8–10), begon dat al. De
mensen bouwden toen in hun trots een toren om ’zich een naam
maken’ (Gn11:1–9). Niet voor niets is de ’koning van Babel’ een
beeld van de satan (Js14:4,9–15). Tegenover Babel staat de ’stad
van God’, Jeruzalem (Ps46:5). Babel symboliseert de antigoddelijke
machten en de heerlijkheid van de wereld, maar Jeruzalem is met
de heerlijkheid van God verbonden. Jeruzalem is een plaats van ze-
gen, waar het volk van God mag wonen. De hele geschiedenis door
waren beide steden elkaars vijanden. Babel had op een bepaald
moment Jeruzalem zelfs ingenomen, waardoor het als de definitieve
winnaar uit de strijd leek te komen. Maar, zegt Zacharia nu, niet
Babel zal overwinnaar zijn, maar Jeruzalem. Babel ligt onder het
oordeel van God. Als iemand door God gezegend wil worden, moet
hij dus van Babel naar Sion trekken. In deze verzen staat het volk
van God dus voor de keus tussen Sion en Babel, tussen God en de
satan. “Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal òf de
één haten en de ander liefhebben, òf zich aan de één hechten en de
ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon” (Lk16:13).
God roept daarom zijn volk steeds weer toe: “Trekt uit Babel, ont-
vlucht de Chaldeeën!” (Js48:20); “Vlucht uit Babel weg en trekt
uit het land der Chaldeeën!” (Jr50:8); “Vlucht uit Babel, laat ieder
zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid!” (Jr51:6);
“Trekt eruit weg, mijn volk, en laat ieder zijn leven redden voor de
brandende toorn des Heren!” (Jr51:45).

In het verleden was Babel één van de steden die het op Jeruzalem
gemunt hadden. Babel was één van de volken die Gods ’de oogappel’
(vs8) hadden aangeraakt. Zo kostbaar was Israël voor God, dat Hij
het met zijn ’oog’ vergeleek, het teerste lichaamsdeel dat een mens
bezit. “Hij beschutte hem [d.i. Israël], lette op hem, bewaarde hem
als zijn oogappel” (Dt32:10). “Hij gedoogde niet dat enig mens
hen verdrukte; Hij bestrafte koningen om hunnentwil: Raakt mijn
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gezalfden niet aan en doet mijn profeten geen kwaad” (Ps105:14v).

God deze vijandschap van de zijde van de volken, niet vergeten. In
profetische woorden spreekt de Engel des Heren daarover in vs8.
Hij is door God gezonden om de volken te oordelen, die het ge-
waagd hebben Israël aan te raken. Israël heeft wel gedacht: “De
Here heeft mij verlaten en de Here heeft mij vergeten”. Maar dat
is niet zo: “Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich
niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij
die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpal-
men gegrift, uw muren staan bestendig vóór mij” (Js49:14–16). De
omzwervingen van de Israëlieten zijn alle vanuit de hemel gadege-
slagen en alle haat en vijandschap van de volken is geregistreerd.
De tranen van Israël worden in Gods kruik bewaard en al zijn leed
staat in Gods boek genoteerd (Ps56:9).

En straks komt het moment van de eindafrekening, als de Engel des
Heren, de Heer Jezus, in volle glorie opnieuw bij zijn volk komt.
Dan zullen de volken voor het kwaad dat zij Juda en Jeruzalem
hebben aangedaan, boeten. “Zo zegt de Here der heerscharen:
Verdrukt worden de Israëlieten en de Judeeërs, en allen die hen
gevankelijk hebben weggevoerd, houden hen vast, zij weigeren hen
te laten gaan; hun Verlosser is sterk, Here der heerscharen is zijn
naam; voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten ten einde aan de
aarde rust te brengen, maar de inwoners van Babel zal Hij ver-
ontrusten” (Jr50:33v). “Maar Ik zal voor uw ogen aan Babel en
aan alle inwoners van Chaldéa al het kwaad vergelden dat zij Sion
hebben aangedaan, luidt het woord des Heren” (Jr51:24). “Mijn
mishandeling en verminking kome over Babel, zegge de inwoonster
van Sion, en mijn bloed over de inwoners van Chaldéa, zegge Je-
ruzalem. Daarom, zo zegt de Here: Zie, Ik voer uw rechtsgeding
en neem voor u wraak” (Jr51:35v; vgl. Ps137:7–9). “Roept schut-
ters tegen Babel op, allen die de boog spannen; belegert het aan
alle kanten, er zij geen ontkoming! Vergeldt het naar zijn werk,
doet het naar al hetgeen het gedaan heeft, want tegen de Here is
het overmoedig geweest, tegen de Heilige Israëls” (Jr50:29). “Dan
beeft en siddert de aarde, want de gedachten des Heren tegen Ba-
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bel gaan in vervulling om het land van Babel tot een woestenij te
maken, waar niemand woont” (Jr51:29). “Want dit is de wraak des
Heren, de wraak voor zijn tempel” (Jr51:11).

Om Babels oordeel te ontlopen, worden de Israëlieten opgeroepen
om Babel en de andere plaatsen van ballingschap nog vóór de oorde-
len losbarsten, te verlaten en naar Jeruzalem terug te keren (vs6v).
“Hoor, vluchtelingen en ontsnapten uit het land van Babel om in
Sion te boodschappen de wraak van de Here, onze God, de wraak
voor zijn tempel” (Jr50:28). “Komt en laten wij in Sion het werk
van de Here, onze God, verhalen” (Jr51:10). “Gij die aan het
zwaard ontkomen zijt, gaat voort, staat niet stil, gedenkt uit de
verte de Here en laat Jeruzalem u in gedachte komen!” (Jr51:50).
Deze groep Joden zal mogen terugkeren naar Jeruzalem, om daar
in de zegeningen van het Vrederijk, opgericht door de teruggekeerde
Messias, te delen. “Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord
des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft,
die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar
veeleer: Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis
Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het
Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had;
en zij zullen op hun eigen grond wonen” (Jr23:7v).

Als de Heer Jezus straks op de Olijfberg teruggekeert, “met de en-
gelen van zijn kracht, in vlammend vuur” (2Th1:7; vgl. Zc14:3–5;
Hd1:11), zal Hij de volken rondom Israël oordelen. “Want een dag
van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was geko-
men” (Js63:4; vgl. vs1–6). Dat is het moment dat de verdrukkers tot
verdrukten worden, de overwinnaars tot verliezers en de heren tot
slaven (Zc2:9). Hun die verdrukt hebben, wordt dan verdrukking
vergolden (2Th1:6). De Heer Jezus zal de macht van de wereldrij-
ken verbreken en ’het volk van de heiligen des Allerhoogsten’, het
volk Israël, tot heerser over de volken maken (vgl. Dn7:27). “En
het huis Israëls zal ze [d.i. de volken] als erfelijk bezit verkrijgen op
de grond des Heren, tot slaven en slavinnen. Zo zullen zij dege-
nen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun
drijvers” (Js14:2).
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“Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen, vreugdegedruis; Ik
zal hen vermeerderen en zij zullen niet verminderen; Ik zal hen tot
eer brengen en zij zullen niet veracht zijn. Zijn zonen zullen zijn
als eertijds, zijn vergadering zal bestendig vóór Mij zijn en aan al
zijn verdrukkers zal Ik bezoeking doen. Daarom zullen allen die u
verslinden, verslonden worden, al uw vijanden tezamen in gevan-
genschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden en zal Ik
al uw berovers ten roof overgeven” (Jr30:19v,16). Een handbewe-
ging van de Here is daarvoor genoeg. “En Hij zal zijn hand tegen
het Noorden uitstrekken, Hij zal Assur te gronde richten en Ninevé
tot een wildernis maken, dor als de woestijn” (Zf2:13). “Dan zal
de Here de zeeboezem van Egypte met de ban slaan en Hij zal
zijn hand tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem”
(Js11:15). “Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen:
zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de Heren

der heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt; en het land Juda zal
voor Egypte een schrik zijn” (Js19:16v). Zoals Haman op de paal
terecht kwam die hij voor zijn ondergeschikte Mordechäı had opge-
richt (Es7:10), zo zullen de volken gestraft worden met dat wat zij
Israël wilden aandoen.

Het belangrijkste doel van deze oordelen is niet dat Israëls eer her-
steld wordt, maar dat de Heer Jezus wordt verheerlijkt en elke knie
zich voor Hem buigt. “Dan zult gij weten dat deHere der heerscha-
ren Mij [d.i. de Engel des Heren] gezonden heeft” (vs9). Vroeger
kwam Gods Zoon in diepe vernedering op aarde (Fp2:5–8), omdat
Hij door de Vader was gezonden om zijn wil te doen (vgl. Ps40:8v;
Hb10:5–9). “De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft
gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij
gezonden . . . om te prediken het aangename jaar van de Heer.”
(Lk4:18v; vgl. Js61:1v). Maar in die dagen begrepen slechts weini-
gen zijn Goddelijke zending, elf discipelen en een handje vol andere
volgelingen. “Want de woorden die U [d.i. de Vader] Mij [d.i. de
Zoon] hebt gegeven, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangeno-
men en waarlijk erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben
geloofd dat U mij hebt gezonden” (Jh17:8,25).
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Als de Heer Jezus met Goddelijke majesteit bekleed naar de aarde
terug zal keren, zal iedereen echter ’erkennen dat God Hem gezon-
den heeft’ (Jh17:23). Naar dit moment verwijst de Engel desHeren

in Zc2. Als Hij komt om de naties van de aarde als pottenbakkers-
werk zal verbrijzelen (Ps2:9), zal het voor iedereen duidelijk worden
dat de verworpen Rabbi van Nazareth de Gezondene van God is.
Dan zal de hele schepping Hem bejubelen: “Juicht de Here, gij
ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalmzingt. Psalmzingt de
Here met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten
en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de Here, voor het
aangezicht des Heren, want Hij komt om de aarde te richten; Hij
zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatig-
heid” (Ps98:4–6,9).

Het tweede deel van dit gedeelte van de boodschap van de Engel
(vs10–12) handelt niet over de volken, maar over Israël zelf. De
wederkomst van de Heer Jezus betekent oordeel voor de aarde, maar
zegen voor Israël. Voor hen komt Hij als Heiland en zal Hij in hun
midden wonen. Vandaar dat Sion opgeroepen wordt to vreugde:
“Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! Want zie, Ik kom in uw
midden wonen” (vs10). “Jubel luide, gij dochter van Sion! Juich, gij
dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u!” (Zc9:9). “Klim
op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht,
vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van
Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen met kracht
en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en
zijn vergelding gaat voor Hem uit” (Js40:9v). “Want zo zegt de
Here: Jubelt van vreugde over Jakob, juicht om het hoofd der
volkeren, verkondigt, looft en zegt: de Here heeft zijn volk verlost,
het overblijfsel van Israël” (Jr31:7).

Dan, als God zijn volk verlost heeft, zal Hij in Jeruzalem wonen
en zal zijn heerlijkheid de stad vervullen. “Want de Here heeft
Sion verkoren, Hij heeft het zich ter woning begeerd: Dit is mijn
rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd”
(Ps132:13v). “Jubel, dochter van Sion! Juich, Israël! verheug u en
wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem! De Here
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heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd.
De Koning Israëls, de Here, is in uw midden; gij zult geen kwaad
meer vrezen. Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees
niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. De Here, uw God, is
in uw midden, een held, die verlost. Hij zal zich over u met vreugde
verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met
gejubel” (Zf3:14–17). “Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want
groot in uw midden is de Heilige Israëls” (Js12:6).

De citers die de Judeeërs in Babel aan de wilgen hingen (Ps137:2),
konden zij weer oppakken. Het geluid van het geween aan Babels
stromen (Ps137:1), mocht in Sion in een jubelroep veranderen, in
een lofzang ter ere van de Koning. Immers, de vervulling van Gods
plannen naderde. “Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in
Hem is het ja; daarom is ook door Hem het amen” (2Ko1:20). Bij
zijn eerste komst werd de Messias weliswaar verworpen, maar door
dat ’moeitevol lijden’ heeft de ’knecht desHeren velen rechtvaardig
gemaakt en hun ongerechtigheden gedragen’ (Js53:11). Daardoor
zal zijn tweede komst behalve oordeel ook zegen brengen. Voor
de rechtvaardigen die Hem hebben verwacht, zal Hij het Vrederijk
oprichten. Dan zal Hij met recht ‘Immanuël’ genoemd worden, ’God
met ons’ (Js7:14; 8:10; Mt1:23), want in Hem komt God bij zijn volk
wonen.

Als de Messias straks in Jeruzalem op de troon zal zitten, zullen
de volken daarheen stromen “om zich neer te buigen voor de Ko-
ning, de Here der heerscharen” (Zc14:16). “En het zal te dien
dage geschieden, dat de volken de wortel van Isäı [d.i. de Messias,
zie vs1] zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en
zijn rustplaats zal heerlijk zijn” (Js11:10). Over deze tijd heeft de
Engel des Heren het als Hij aankondigt dat ’de volken te dien dage
gemeenschap met de Here zullen zoeken’ (vs11). “En de vreem-
delingen die zich bij de Here aansloten om Hem te dienen, en om
de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn,
allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en
die vasthouden aan mijn verbond: hen zal Ik brengen naar mijn
heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun
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brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar,
want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken” (Js56:6v).
Naties zullen zich voor Israël neerwerpen (Ps47:4), omdat God in
hun midden woont. De goden van andere volken zullen weggedaan
worden (Zc13:2) en “te dien dage zal de Here de enige zijn en zijn
naam de enige” (Zc14:9). “Geducht zal de Here tegen hen wezen,
want Hij zal alle goden der aarde doen wegteren, en voor Hem zullen
zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle kustlanden der volken”
(Zf2:11).

Sommige volken zullen in ketenen naar Israël komen (vgl. Js45:14),
maar andere vrijwillig (Zc8:23). Zacharia’s profetie gaat zelfs zo
ver dat de volken net als Israël in een verbondsrelatie met de Here

zullen komen: “zij zullen Mij tot volk zijn”. Toch staat Israël in
een nóg nauwere relatie tot de Here. God zal immers niet bij
de volken wonen, maar alleen bij de Israëlieten (’in uw midden’;
vs11). Daarom moeten de volken steeds naar Jeruzalem trekken,
want daar staat de tempel en daar alleen woont de Here. Juda
blijft Gods ’erfdeel’ op aarde (vs12). “Want des Heren deel is zijn
volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel” (Dt32:9). En de Heer
Jezus is de ’erfgenaam’, die zijn erfdeel straks in bezit zal nemen
(vgl. Mt21:38). In die tijd zal de tempel vol zijn van de heerlijkheid
van God. Maar niet alleen de tempel, ook Jeruzalem zal van Gods
majesteit vervuld zijn (vgl. vs5), ja, heel Juda zal een heilig gebied
zijn, ’de heilige bodem’, het land dat God toebehoort, want de
Here “zal Jeruzalem nóg verkiezen”.

Na het aanhoren van deze beloften zullen de Judeeërs wel in vreugde
zijn uitgebarsten. Als God de zaak van zijn volk weer ter hand
neemt en de zegentijd nadert, past alleen lof en dankzegging in de
mond van zijn volk. En Israëls vijanden dan? Ook voor hen heeft
de Engel des Heren een boodschap. Als het moment van Gods
oordelen over de wereld met rasse schreden nadert, als God er blijk
van geeft weer naar zijn volk om te zien, als de tempel waarin Hij
weer komt wonen, bijna gereed is, dan is er nog maar één mogelijke
houding voor de mens: “Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht
des Heren, want Hij maakt zich op uit zijn heilige woning” (vs13).
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Het leek in het verleden alsof God sliep, maar die tijd van rust is
nu voorbij. “Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur verteert
vóór zijn aangezicht, rondom Hem stormt het geweldig” (Ps50:3).
“De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de
strijdlust ontbranden; hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die
uit; hij betoont zich een held tegen zijn vijanden. Ik heb van oudsher
gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik schreeuwen
als een barende vrouw; Ik zal snuiven en hijgen tegelijk” (Js42:13v).

Het tumult van de volken, die in hun opstandigheid tegen de Here

ziedden van woedde (Ps2:1–3), zal tot rust worden gebracht. Gods
oordeel zal over hen ontbranden en zij zullen daarin ten onder gaan.
“Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn
knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn
land, zijn volk” (Dt32:43; vgl. Rm15:10). Met het openen van de
zegels van de boekrol wordt de stilte in de hemel doorbroken. “De
Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om het boek en zijn
zeven zegels te openen” (Op5:3–5). Hij, de mens Jezus Christus, is
degene die straks vanuit Gods heilige hemelwoning naar de aarde
terugkeert om ’de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van
de toorn van God de Almachtige’ te treden, Hij, ’de Koning der Ko-
ningen en de Heer der heren’ (vgl. Op19:11–16). De aan het kruis
gespijkerde mens Jezus van Nazareth komt straks terug en voor
Hem de volken zullen verstommen, omdat de Vader “Hem macht
gegeven heeft oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon
is” (Jh5:27). Bij het zien van zijn heerlijkheid zullen alle mensen-
stemmen verstommen en zal de aarde een weeklacht over zichzelf
aanheffen: “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 over Hem weeklagen. Ja, amen” (Op1:7; vgl. Mt24:30).

Er zijn wel spotters in de wereld die het uitroepen: “Hij haaste
zich, Hij volvoere snel zijn werk, opdat wij het zien; het raadsbesluit
van de Heilige Israëls nadere en kome, opdat wij het leren kennen”
(Js5:19). Maar Zacharia legt hen het zwijgen op: ‘Zwijg, al wat
leeft!’ (vs13). “Zwijg voor het aangezicht van de Here Here, want
nabij is de dag desHeren; want deHere heeft een offermaal bereid;
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Hij heeft zijn genodigden geheiligd” (Zf1:7). “De Here is in zijn
heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde!” (Hk2:20), want
“Ik, de Here, zal het te zijner tijd met haast volvoeren” (Js60:22).

“Gij, geducht zijt Gij; wie kan bestaan voor uw aangezicht, wanneer
uw toorn ontbrandt? Uit de hemel deedt Gij het oordeel horen, de
aarde vreesde en werd stil, toen God opstond ten gerichte om al de
ootmoedigen op aarde te verlossen. Waarlijk, de grimmige mensen
móeten u loven, Gij beteugelt de rest der grimmigen” (Ps76:8–11).
“Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters
der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.
Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij onderweg niet te gronde
gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn” (Ps2:10–12).

Zoals de Judeeërs opgeroepen werden de afgodische stad Babel te
verlaten, zo worden de christenen vandaag opgeroepen om het gees-
telijke Babel te verlaten, dat is het geestelijke gebied waar de satan
de mensen in zijn macht heeft. In beginsel is elke christen bij onze
bekering “uit de macht van de duisternis gered en overgebracht in
het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde” (Ko1:13), maar de prak-
tijk moet hiermee in overeenstemming zijn. God vraagt ’heiligheid’,
dat is het afgezonderd zijn van de onreinheid, zonde en afgoderij van
deze wereld. “Wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook
zelf heilig in al uw wandel; want er staat geschreven: Weest heilig,
want Ik ben heilig” (1Pt1:15v).

Wij, christenen, genieten het voorrecht om ’de vaten des Heren’ te
dragen (Js52:11v). Dat betekent dat wij verantwoordelijk gehouden
worden voor het hooghouden van Gods naam op aarde, zoals de
levieten in de woestijn de ark en het gerei van de tabernakel moesten
bewaren (vgl. ook 2Tm2:20–22). Daarom luidt het: “Laat ieder die
de naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid”
(2Tm2:19). Als christenen moeten wij ons reinigen, zodat we vaten
tot eer zijn, “geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle goed
werk toebereid” (2Tm2:21). In de praktijk betekent dat o.a. dat
we de begeerten van de jeugd moeten ontvluchten en moeten jagen
naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, ’met hen die de Heer
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aanroepen uit een rein hart’ (2Tm2:22).

God vraagt dat we in deze wereld partij kiezen. Een christen kan
geen twee heren dienen (Lk16:13). Een christen kan niet aan de
ene kant ’goddelozen helpen en bevriend zijn met hen die de Here

haten’ (2Kr19:2) en tegelijkertijd bij de Heer Jezus willen horen
(vgl. Ps1:1–3; Lk11:23). Iemand die dat wel doet, ligt onder Gods
toorn (2Kr19:2)! Immers, Gods oordelen zullen binnenkort over
de goddeloze wereld en het afvallige christendom losbarsten. Ook
voor ons geldt daarom de oproep aan de Judeeërs in Babel. Aan de
rechtvaardigen in Babylon, ’een woonplaats van demonen en een be-
waarplaats van elke onreine geest’ (Op18:2) wordt de waarschuwing
gericht: “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden
geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt,
want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel en God heeft
zich haar ongerechtigheden herinnerd” (Op18:4v).

Die opdracht geldt ook vandaag:

Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk
deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of
welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke over-
eenstemming heeft Christus met Belial? En welk deel heeft
een gelovige met een ongelovige? En welke overeenstemming
heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de tempel
van de levende God, zoals God gezegd heeft: ’Ik zal onder
hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen
mijn volk zijn’. Daarom, gaat weg uit hun midden en scheidt
u af, zegt de Heer, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u
aannemen; en Ik zal u tot Vader zijn, en u zult Mij tot zonen
en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Daar wij dan
deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van
alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid
volbrengen in de vrees van God.” (2Ko6:14–7:1)

God roept ons op de plaatsen waar de satan ons tot zonde en afgode-
rij wil verleiden, te ontvluchten. Hij heeft juist een plaats voor ons,
een Sion, waar Hijzelf is (Hb12:22–24). Op die plaats, ’buiten de
legerplaats’, moeten wij zijn, want daar staat het altaar, zodat wij
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Hem voortdurend onze lofoffers kunnen brengen (Hb13:10,13–15).

God wil dat wij van zijn zegeningen genieten. Wij mogen leven in
de gemeenschap met de Vader en de Zoon, en met die gemeenschap
is blijdschap verbonden (1Jh1:3v). Net als de dochter van Sion mo-
gen wij ons in de Heer Jezus verheugen (Zc2:10). Juda hoorde de
roep ’uw Koning komt’ en mocht zich verblijden (Zc9:9). Wij horen
de roep: ‘Zie, de Bruidegom!’ (vgl. Mt25:6) en mogen ons eveneens
verheugen. De hoop op de komst van de Heer Jezus en zijn ver-
schijning in heerlijkheid is een ’gelukkige hoop’ (Tt2:13), een hoop
die blij en gelukkig maakt. Want als Hij komt, zullen wij Hem zien
zoals Hij is (1Jh3:2) en het met Johannes uitroepen: ’Wij aanschou-
wen zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van een eniggeborene van
een vader, vol van genade en waarheid’ (Jh1:14).

Het uitzien naar de komst van onze Heiland is een voortdurende
bron van vreugde. Vandaar dat de vreugderoep steeds weer in de
Bijbel terugkeert: ‘Verblijdt u!’, ‘verblijdt u in de Heer!’, ’verblijdt
u altijd in de Heer!’ (Fp2:18; 3:1; 4:4; vgl. 1Th5:16). Ook voor ons
geldt zo het woord van de profeet: “Jubel en verheug u, gij dochter
van Sion, want Ik kom in uw midden wonen!” (vs10).

Noten

2:1–5 De twee visioenen uit Zc1 ga-
ven een algemene beschrijving van
Gods regering van de aarde. Zc2
handelt over Gods speciale liefde en
zorg voor één volk, Israël, of beter:
het volk dat verbonden is met de
stad Jeruzalem. Vanuit deze stad
wil de Here de aarde gaan zege-
nen (vs10v). De eerste drie visioe-
nen vormen zo een eenheid: Om-
vat het eerste visioen de hele aarde,

het tweede visioen beperkt dit al
tot een aantal heidenvolken, terwijl
in het derde visioen nog maar één
stad een rol speelt: Sion. Zowel het
tweede als het derde visioen vormen
een logisch vervolg op het eerste ge-
zicht: Het tweede visioen werkt de
gedachte van Gods toorn over de
volken uit (1:15), terwijl het derde
visioen de details invult van Gods
aangekondigde plannen van zegen
voor Jeruzalem (1:16v).

Zowel het tweede als het derde vi-

200



2:1–13: Het derde visioen: de man met het meetsnoer

sioen getuigen van Gods bijzondere
zorg voor zijn stad Jeruzalem. Het
tweede visioen beschrijft de tijd dat
Jeruzalem door de volken vertre-
den wordt en zijn inwoners ver-
strooid zijn; het derde visioen pro-
feteert over de herbouw van Jeruza-
lem, haar nieuwe heerlijkheid en de
terugkeer van haar inwoners. Het
tweede visioen beschrijft de door
God bewerkte ondergang van Israëls
vijanden; het derde visioen de toe-
komstige bescherming tegen vijan-
den door de Here. Het tweede visi-
oen noemt Gods toorn jegens de hei-
denvolken; het derde visioen Gods
liefde voor Jeruzalem en de zege-
ningen waarmee Hij deze stad zal
overladen. Het tweede visioen geeft
de politieke gebeurtenissen weer die
aan het Vrederijk zullen voorafgaan;
het derde visioen geeft aan wat het
begin van het Vrederijk zal kenmer-
ken: Jeruzalem zal hersteld zijn en
de heerlijkheid van de Here zal
daarnaar terugkeren. “Het tweede
en derde visioen samengenomen la-
ten duidelijk zien dat angst mis-
plaatst is. God is aan het werk, op
een manier die met de noden van
zijn volk overeenkomt. Hij garan-
deert hun bescherming” (Baldwin,
p105).

Het getal drie staat in de Bijbel
vaak met de ’opstanding’ in ver-
band (1Ko15:4; zie Grant, p37vv).
Zo handelt dit derde visioen ook
over het ’nieuwe leven’ dat de Here

aan Sion schenkt (vgl. Hs6:2) en
de daaraan verbonden welvaart van

Jeruzalem en bescherming door de
Here (vs4v). De 70 jaren van
Gods toorn waren voorbij (1:12)
en God gedacht zijn volk en stad
weer (1:14,17). Door dit derde vi-
sioen schonk Hij de Judeeërs een
blik in zijn plannen met Jeruza-
lem, waardoor zij ongetwijfeld be-
moedigd werden om het werk aan
de tempel en de stad voort te zet-
ten.

2:1 En ik sloeg mijn ogen op en ik
zag toe: Het derde visioen begint
met praktisch dezelfde woorden als
het tweede visioen (1:18), een aan-
wijzing dat beide visioenen een een-
heid vormen. Zie voor de uitdruk-
king bij 1:18.

en zie, een man: Het derde nacht-
gezicht is aanzienlijk minder rijk
aan symboliek dan het eerste en
het tweede. Zacharia ziet ’slechts’
een man met een meetsnoer in zijn
hand. De eerste vraag is nu: wie is
deze man?

Allereerst enkele personen die de
man ńıet kunnen zijn. De man
kan onmogelijk de profeet Zacha-
ria zelf zijn, omdat deze hem in
vs2 een vraag stelt. Hij is ook de
tolkengel niet of de ’andere engel’
(vs3), omdat beiden in vs3 afzon-
derlijk ten tonele worden gevoerd.
Hiëronymus (en in navolging van
hem bijv. Keil, p243; Hengstenberg,
p288; en Pusey, p67) stellen hem
met een beroep op 6:12v gelijk aan
de Engel des Heren, waar deze ook
’een man’ (’̂ı̌s) wordt genoemd en
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waar Hem de herbouw van de tem-
pel wordt toegeschreven. Maar uit
niets in het visioen zelf blijkt dat
dit zo is, terwijl men, als het in-
derdaad om de Engel des Heren

zou gaan, juist aanwijzingen in die
richting verwacht. Mitchell (p136)
merkt terecht op dat de man met
het meetsnoer onmogelijk de Engel
des Heren kan zijn, omdat Die,
als Hij optreedt, noodzakelijkerwijs
een leidende rol speelt (vgl. 1:8vv;
3:1vv), in tegenstelling tot wat dit
visioen over hem zegt. Bovendien,
als de ’man’ uit dit vers inderdaad
dezelfde is als de ’jongeling’ uit vs4
is (zie bij vs4), dan is het helemaal
onmogelijk dat hij de Engel des He-

ren is, omdat hij in zekere zin ge-
corrigeerd wordt.

De ’man’ zou ook een (gewone) en-
gel in mensengedaante kunnen zijn
(zo bijv. Feinberg, 1990, p279).
In Ez40:2v en Op21:9,15 is name-
lijk ook sprake van ’metende’ enge-
len. Het Hebr. ’̂ı̌s (’man’, ’mens’)
duidt immers zozeer op een ’men-
selijk wezen’ (dat is ’ādhām), maar
op een ’menselijk persoon’ (Gird-
lestone, p48vv). Zo kan in Jz5:13;
Dn9:21; 10:5; 12:6v en Zc1:8 een en-
gel of de Engel desHeren een ’man’
(’̂ı̌s) genoemd worden. Meestal
geeft het woord ’̂ı̌s relaties aan: een
man in tegenstelling tot een vrouw
(Gn4:1), tot God (Jb9:32; Js31:8)
of tot een dier (Gn49:6; Ex11:7).
Daarom zijn er op zich geen taal-
kundige gronden waarom met de
’man’ geen engel bedoeld zou kun-

nen zijn. Echter, omdat Zacharia
zijn vraag direct aan deze man stelt
i.p.v. aan de tolkengel (vs2) en om-
dat hij hem niet vraagt: “wie zijt
gij?”, maar: “waar gaat gij heen?”,
is het o.i. het meest aannemelijk
om deze man toch als een gewone
man te zien, net zoals de ’vrouw’
(’ǐsšāh) in 5:7 een gewone vrouw is
(hoewel daar met symbolische be-
tekenis). Bovendien worden enge-
len in Zacharia’s visioenen in de re-
gel heel duidelijk als engelen voor-
gesteld (1:9,19; 2:3; 4:1; 5:5; 6:4).

Een groot aantal uitleggers ziet in
de man met het meetsnoer een ver-
persoonlijking van de wens van een
jonge generatie Israëlieten (vandaar
dan het noemen van de ’jongeling’
in vs4) dat uit veiligheidsoverwe-
gingen Jeruzalems muren herbouwd
zouden moeten worden (bijv. Bal-
dwin, p106). Door dit visioen zou
Zacharia zijn tijdgenoten (en vooral
Zerubbabel) dan meedelen dat er
geen stadsmuren nodig waren, om-
dat de Here Jeruzalem zou be-
schermen (vs5). Maar waarschijn-
lijk moet deze hele idee van het
muren-bouwen buiten het visioen
gelaten worden. Deze visie brengt
namelijk meer problemen met zich
mee dan dat zij oplost, voorna-
melijk door een kunstmatig onder-
scheid te willen maken tussen Za-
charia’s houding, die geen muren
zou willen, en die van bijv. Nehe-
mia, die zich daar juist voor in-
spande. Ten eerste blijkt uit niets
dat de man met het meetsnoer aan
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muurbouw dacht. Hij wilde al-
leen de grootte van Jeruzalem op-
meten. Ten tweede bevat vs5 geen
verbod op de bouw van stadsmu-
ren en volgt uit het boek Ne dat
de herbouw van Jeruzalems muren
door Nehemia een geloofsdaad was
(vgl. Ne2:12; 6:16). Ten derde rijst
de vraag waarom de kwestie van de
muurbouw niet duidelijker in het vi-
sioen naar voren zou zijn gekomen
als dit inderdaad het thema vormt.
En ten vierde staat in 1:16 de daad
van het opmeten (zij het in iets an-
dere zin) met Gods zegen van Je-
ruzalem in verband, zodat het op
zijn minst vreemd is als het nu plot-
seling een verwerpelijk streven zou
zijn. Brunner (p42) merkt nog op
dat als Zacharia ervoor zou willen
waarschuwen dat muurbouw door
de Perzen als opstand gezien zou
worden (vgl. Ne6:6), dit de profeet
in een diplomaat zou veranderen!

Andere uitleggers (bijv. Lange, p33;
Van der Woude, p47) zien in de
man de verpersoonlijking van een
ander probleem, namelijk dat van
de noodzakelijke uitbreiding van Je-
ruzalem om de grote stroom terug-
kerende ballingen te kunnen huis-
vesten. De vraag is echter of er in
Zacharia’s tijd wel echt zoveel reden
was om Jeruzalem uit te breiden.
Zelfs in de dagen van Nehemia was
het grootste gedeelte van de stad
immers nog onbewoond (Ne7:4). De
man staat o.i. dus los van deze
gedachten bij de Judeeërs omtrent
Jeruzalem. Maar aan de andere

kant is het ook onwaarschijnlijk dat
de man in het visioen slechts ver-
schijnt om de symbolische hande-
ling van het opmeten te verrich-
ten om daarna gewoon te verdwij-
nen. In al Zacharia’s visioenen is
elke daarin optredende figuur be-
langrijk. Het beste is daarom om in
deze man een symbolische figuur te
zien, waardoor deHere de Judeeërs
zijn gedachten over Jeruzalem be-
kend wil maken. De man symbo-
liseert dan een stuk onwetendheid
omtrent Gods plannen en leert hij
(de ’jongeling’) vervolgens in vs4
wat Gods plannen met Jeruzalem
werkelijk zijn (vgl. Js55:8v).

met een meetsnoer in de hand: Het
snoer (qaw) waarvan in 1:16 sprake
was, was het snoer dat door een
bouwmeester gebruikt werd om de
contouren van een nog te bouwen
gebouw op de grond af te bakenen
(zie bij 1:16). In dit vers is er ech-
ter sprake van een chebhel middāh,
een ’meetsnoer’ (lett.: ’een touw om
te meten’), dus een instrument om
afmetingen mee te bepalen. Het
werd gebruikt voor het opmeten van
bestaande gebouwen of landerijen
(ńıet voor nog te bouwen huizen,
e.d.; zie Petersen, 1984, p168) en
vond zijn voornaamste toepassing
bij het verdelen van land (Ps16:6;
Am7:17; Mi2:4v). Dit vormt dus
nóg een argument om het element
van het ’muren bouwen’ buiten de
symboliek van het visioen te laten.

Op vier plaatsen in het OT werd
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over ’het aandeel (chebhel) van het
erfdeel’ [d.i.: ’het toegemeten erf-
deel’] gesproken (Dt32:9; 1Kr16:18;
Ps78:55; 105:11). Meyers (1987,
p150) suggereert op grond daarvan
dat het woord chebhel in Zacharia’s
tijd misschien al de symbolische be-
tekenis ’het koord van de erfenis’
droeg. Het zien van het meetsnoer
zou de profeet er dan aan hebben
herinnerd dat God in Palestina voor
Juda een erfdeel bereid had (vgl.
2:10–12!). Het meetsnoer is daarom
niet zozeer het symbool van de voor-
bereidingen voor de herbouw van de
stad (zo Barker, EBC, p616), maar
juist het symbool van het opnieuw
in bezit nemen van de herbouwde
stad op grond van herstelde betrek-
kingen met God (Kelly, p444).

2:2 Toen vroeg ik: waar gaat gij
heen?: Het is merkwaardig dat Za-
charia zijn vraag direct aan de man
die in het visioen een rol speelt,
stelt, i.p.v. zoals gebruikelijk aan
de tolkengel. Daardoor wordt hij
een medespeler in het visioen (vgl.
1:9,19,21; 4:4,11,12; 5:6,10; 6:4; vgl.
ook 3:5). Uit de vraag ’waar gaat
gij heen?’ volgt dat het voor Zacha-
ria onmiddellijk duidelijk was dat de
man iets ging opmeten. Hij hoefde
niet te vragen wie de man was, ook
niet wat hij ging doen, maar alleen
wáár hij ging meten.

en hij antwoordde mij: ik ga Jeru-
zalem opmeten: Nu volgt het ant-
woord van de man. Pas in vs4
staat het commentaar van de tol-

kengel en wordt het ’hogere hemelse
licht’ hierover ontstoken (Ridder-
bos, p57).

De uitleggers zijn erover verdeeld
welk Jeruzalem bedoeld wordt: het
Jeruzalem in Zacharia’s tijd òf het
toekomstige Jeruzalem. Omdat de
handeling van het opmeten niet op
de landmeetkundige voorbereidin-
gen vóór de bouw betrekking heb-
ben (zoals in 1:16), maar op het
opmeten van bestaande gebouwen
(zie bij vs1 en vgl. Keil, p242),
moet dit visioen wel over het toe-
komstige Jeruzalem handelen. In
Zacharia’s tijd was Jeruzalem nog
praktisch geheel verwoest (vgl. wat
Nehemia hier zo’n 70 jaar later
over zegt: Ne1:3 e.a.p.), zodat er
in zijn tijd niet zo erg veel viel op
te meten. In het visioen gaat de
man dus het toekomstige Jeruza-
lem opmeten, dat als herbouwd ge-
zien wordt. In eerste instantie gaat
het dan om het Jeruzalem zoals dit
later door de teruggekeerde ballin-
gen o.l.v. Nehemia hersteld werd,
maar daarbovenuit wijst het heen
naar het herbouwde Jeruzalem zo-
als dit in het Vrederijk zal bestaan
(vgl. vs4v; 12:6c). Vgl. drie andere
’meetscène’s’ in de Bijbel, waar het
eveneens reeds bestaande bouwwer-
ken betreft: de tempels in Ez40:2v
en Op11:1, en het nieuwe, hemelse
Jeruzalem (niet met dit nieuwe,
aardse Jeruzalem te verwarren) in
Op21:10,15. Douma (p66) merkt
hierover nog op, dat de stad in ieder
geval geen klein gehucht was. In dat
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geval zou het geheel met één oogop-
slag te overzien zijn geweest, waar-
door opmeten overbodig was.

en zien hoe groot zijn breedte en
lengte zijn: In het Hebr. staat
niet: lir’ôth māh (’om te zien wat
[de breedte en lengte zijn]’), maar
lir’ôth kammāh. BDB (p553v) ver-
taalt kammāh met ’the like of what ’,
d.i. ’hoeveel’, enGHCL (p452v) met
’hoe groot’. Deze uitdrukking is
wat sterker dan māh (’wat’) alleen,
waardoor de nadruk wat meer op
het resultaat van de meting komt
te liggen. Hieruit volgt echter niet
(contra Leupold, p54) dat deze han-
deling dus vaststelt hoe groot een
nog te bouwen stad zal worden. Ook
in bijv. Gn47:8 wordt het vraag-
woord kammāh voor een al be-
staande grootheid gebruikt.

Hierboven is beargumenteerd dat in
het visioen het toekomstige Jeruza-
lem al als bestaand wordt gezien.
Vandaar dat de vertaling ’hoe groot
. . . zijn’ de voorkeur geniet boven
de vertaling ’hoe groot . . . zullen
zijn’. In het Hebr. staat er geen
werkwoord (zoals in dit soort zin-
nen gebruikelijk is), zodat de juiste
weergave in het Nederlands uit het
verband moet worden opgemaakt.

zijn breedte en lengte: Deze zin-
snede rochbāh we ’orkāh is in dub-
bel opzicht merkwaardig: Ten eer-
ste omdat deze groottebeschrijving
wel voor de tempel en andere gebou-
wen (zo veelvuldig in Ez) gebruikt
wordt, maar nergens voor een stad

(meestal wordt dan alleen over de
’grootte’ gesproken; bijv. Jn3:3).
Zacharia gebruikt deze uitdrukking
echter twee maal voor andere voor-
werpen dan gebouwen, namelijk in
5:2 voor een boekrol en hier voor
een stad (vgl. Petersen, 1984, p168).
Ten tweede is de woordvolgorde on-
gewoon, want normaliter wordt over
’de lengte en de breedte’ gespro-
ken (bijv. Ez45:1; 48:9,13). Meyers
(1987, p151v) ziet hierin een aan-
wijzing over welk gebied het in het
visioen gaat. Het enige grondge-
bied dat in Ez op deze manier be-
schreven wordt, is namelijk het land
vlak buiten de ’heilige heffing’ dus
de plaats waar in het Vrederijk het
nieuwe Jeruzalem gebouwd zal wor-
den (Ez48:15). Dat Zacharia door
het kiezen van zijn woorden bewust
op deze tekst zinspeelt, is zeer zeker
mogelijk.

2:3 En zie, toen de engel die
met mij sprak, naar voren trad:
Het Hebr. hinnēh (’zie’) geeft aan
dat wat volgt, voor Zacharia on-
verwacht was. Petersen (1984,
p169) concludeert zelfs dat het ver-
volg corrigerend bedoeld is (’maar
zie. . . ’; ’a disjunctive narrative se-
quence’). Hij leidt dit af uit het
feit dat de tolkengel, die ook in
de vorige visioenen een rol speelde
(1:9,14,19), onmiddellijk na het ver-
melden van de bedoelingen van de
man met het meetsnoer naar voren
treedt.

Het werkwoord jās. ā’ is in Zacha-
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ria’s visioenen een technische uit-
drukking voor het opkomen van per-
sonen op het toneel van het visi-
oen (vgl. 5:5,6,9; 6:1,5,7,8; zie G.A.
Smith, p288). Het betekent dus niet
dat de tolkengel zijn plaats bij Za-
charia verliet om in het visioen een
rol te gaan spelen, maar juist dat hij
weer zijn plaats bij de profeet innam
(vgl. de LXX: eistēkei, d.i.: ’stond
[bij mij]’). De tolkengel verdween
blijkbaar telkens na een gezicht om
bij elk nieuw visioen terug te keren
(vgl. 4:1: ’kwam terug’).

ging een andere engel hem tegemoet:
Er verschijnt een nieuwe figuur in
het visioen. Het ontbreken van het
lidwoord geeft aan dat het om een
gewone engel gaat, die later een
boodschap van de tolkengel aan de
man met het meetsnoer moet over-
brengen (zie onder). In deze engel
willen sommigen echter n.a.v. Op8:3
de Engel des Heren zien, maar er
is geen goede reden te bedenken
waarom de engel in dat geval niet
gewoonmal’ākh jhwh (’de Engel des
Heren’) genoemd zou zijn.

De opkomst van deze tweede engel
wordt, net als het verschijnen van de
tolkengel, met het werkwoord jās. ā’
beschreven, maar met de toevoeging
liqrā’thô (’om hem te ontmoeten’).
De NV vertaalt jās. ā’ nu anders om
duidelijk te maken dat de beide en-
gelen op dezelfde plaats uitkomen
en daar met elkaar spreken (’naar
voren trad’/’ging hem tegemoet’).
Beide keren staat er in het Hebr.

een participium (jōs. ē’), wat aan-
geeft dat Zacharia de engelen elkaar
zag naderen.

2:4 tot wie hij zeide: Grammati-
caal gezien kan zowel de tolkengel
het woord opnemen als de ’andere
engel’. De uitleggers zijn wat dit
betreft verdeeld. Gedeeltelijk hangt
dit probleem samen met de vraag
wie onder de ’jongeling’ wordt ver-
staan. Als men hierin de profeet
ziet, dan is het niet onaannemelijk
dat de andere engel de tolkengel ge-
biedt om Zacharia het één en an-
der uit te leggen. Maar als men
de ’jongeling’ met de man met het
meetsnoer uit vs1 identificeert (zo-
als hieronder beargumenteerd zal
worden), dan is het veel aanneme-
lijker dat de tolkengel de andere en-
gel een boodschap opdraagt. Im-
mers, het was de taak van de tol-
kengel om Zacharia inzicht in de vi-
sioenen te geven, niet om daarin zelf
een (directe) rol te spelen. De bood-
schap die volgt is dan in eerste in-
stantie voor de man met het meet-
snoer bedoeld (als een correctie op
zijn plannen), maar in de tweede
plaats natuurlijk ook voor Zacha-
ria en de Judeeërs. Het tegenargu-
ment van Keil (p243) dat de tolken-
gel elders nergens bevelend wordt
gezien en daarom ook hier niet, is
niet doorslaggevend.

Snel heen: In het Hebr. is dit
net als het volgende werkwoord
’spreek’ een imperativus. Het
werkwoord rûs. heeft hier de bete-
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kenis ’rennen als een boodschap-
per’ of ’rennen met een boodschap’
(zie Ps147:15; Jr23:21; en vooral
2Sm18:21vv; BDB, p930; vgl. Mey-
ers, 1987, p152v). Vgl. een zelfde
gedachte in verband met engelen in
Ps103:20v; Ez1:14, en Dn9:21,23.

Waarom deze haast? Gaat het
hier om niets anders dan dat het
goede nieuws onmiddellijk door-
gegeven moest worden (Feinberg,
1965, p35)? Of is het om de man
die met zijn meetsnoer naar Jeruza-
lem op weg was, van zijn nutteloze
voornemen af te houden? Deze laat-
ste mogelijkheid verklaart de haast
o.i. beter dan de eerste. De man
met het meetsnoer (de ’jongeling’)
moet verteld worden dat Gods plan-
nen anders waren dan de zijne. Dit
niet zozeer in verband met de muur-
bouw, alsof de Here Jeruzalem
zonder muren wilde hebben (zie bij
vs1), maar met de bedoeling om die
man te vertellen dat het meetsnoer
tekort zou schieten voor het opme-
ten van Jeruzalems grootheid. Gods
zegen is altijd veel groter dan wij
bidden of denken (Ef3:20).

Spreek tot die jongeling: De identi-
ficatie van de ’jongeling’ is van cru-
ciaal belang voor de uitleg van het
hele derde visioen. Op dit moment
zijn er vier personen op het toneel:
de profeet Zacharia, de man met het
meetsnoer, de tolkengel en de ’an-
dere engel’. De tolkengel en de ’an-
dere engel’ spreken met elkaar en
kunnen dus nooit de ’jongeling’ zijn.

Blijven nog over Zacharia en de man
met het meetsnoer.

Het Hebr. na‘ar betekent meestal
’jongen’ of ’jongeling’. Het kan
op een pasgeboren baby (jongetje)
duiden (Ex2:6; Ri13:5,7; 1Sm4:21;
2Sm12:16) of op een jonge man tot
een leeftijd van ongeveer 30 jaar
(Gn41:12; 2Sm14:21; 18:5; 1Kn3:7),
incluis de tussenliggende leeftijden
(1Sm1:24; Gn34:19). Op een
aantal plaatsen heeft na‘ar ech-
ter de bijzondere betekenis ’die-
naar’ of ’knecht’ (Ex33:11; 2Sm16:1;
2Kn4:12; 5:20; 8:4; vgl. een zelfde
dubbele betekenis in het Franse
garçon; TWOT, p585v).

Omdat Zacharia waarschijnlijk nog
een jonge man was toen hij zijn
nachtgezichten kreeg (zie de inlei-
ding) en vanwege een mogelijke pa-
rallel met de profeet Jeremia, die
ook na‘ar genoemd werd (Jr1:6;
vgl. ook 2Kn9:4) meent een aantal
uitleggers dat Zacharia de ’jonge-
ling’ is (zo bijv. Barker, EBC, p616;
Feinberg, 1965, p35; Keil, p244).
Toch kleven aan deze visie enkel be-
zwaren. Allereerst rijst natuurlijk
de vraag waarom de tolkengel nu
plotseling een opdracht van een an-
dere engel moet krijgen voordat hij
het gezicht aan Zacharia kan verkla-
ren? In de andere visioenen wist hij
steeds de betekenis al (1:9,19; 4:5v,
etc.) Of volgens de andere inter-
pretatie van de spreker: Waarom
is nu plotseling een boodschapper-
engel nodig om de profeet over de
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betekenis van het visioen in te lich-
ten? Ten tweede neemt Zacha-
ria in geen van de andere visioe-
nen zo’n belangrijke plaats in als
volgens deze uitleg in dit visioen.
Ten derde wijst de tekst er niet
op: Waarom hoort Zacharia eerst
de opdracht van wat tot hem ge-
sproken moet worden, in detail aan,
waarop één van de twee engelen nog
naar hem toe moet gaan om het
nog eens herhalen? Vgl. daarente-
gen 1:13v: In vs13 spreekt de Here

de troostrijke woorden, maar de in-
houd daarvan wordt pas in vs14
gegeven door de tolkengel aan Za-
charia bekendgemaakt. Ten vierde
strijdt deze uitleg met het algemene
karakter van Zacharia’s visioenen,
want dan zou de man met het meet-
snoer alleen in vs1v een rol spe-
len en verder niet meer voorkomen.
In zijn visioenen zijn juist alle aan-
wezige figuren belangrijk. Boven-
dien bestaan de visioenen altijd uit
twee delen, waarbij de figuren die
in het eerste deel een rol spelen,
nauw aan die uit het tweede deel
verwant zijn (zie bijv. 1:8–11/12–13
en 1:18–19/20–21). Ten vijfde zou
het vreemd zijn dat Zacharia, die
overal in de eerste persoon over
zichzelf spreekt, plotseling zichzelf
in de derde persoon noemt (’de jon-
geling’). En ten zesde verwijst het
sterke aanwijzend voornaamwoord
hallāz (’die’; GKC, §34f ) noodza-
kelijkerwijs naar een persoon te-
rug die al eerder in het visioen
gëıntroduceerd is. De man met het

meetsnoer komt daarvoor meer in
aanmerking dan Zacharia.

Alleen de uitleg dat de jongeling de
man met het meetsnoer is, kan o.i.
het bevel ’snel heen’ bevredigend
verklaren. De man uit vs1 was blijk-
baar al op weg om zijn taak van
het meten aan te vangen. Omdat
hij zijn plaats in de nabijheid van
de profeet al had verlaten (vs1v),
stuurde de tolkengel (die zich aan
de zijde van de profeet bevond en
die ook niet mocht verlaten) hem
een boodschapperengel achterna (de
’andere engel’) om de man met het
meetsnoer meer van Gods plannen
met Jeruzalem te leren. De man
met het meetsnoer zou een ’jonge-
ling’ genoemd worden vanwege zijn
onwetendheid omtrent Jeruzalems
toekomst. Vergeleken met de visie
dat Zacharia de ’jongeling’ is, vormt
het visioen volgens deze uitleg veel
meer een eenheid en ligt het qua
karakter dichter bij de andere visi-
oenen. Deze interpretatie verdient
daarom de voorkeur.

Het enige probleem in deze uitleg
is dat het woord na‘ar in de be-
tekenis ’jongeman’ vrijwel altijd op
de leeftijd de nadruk legt (’jong’
in tegenstelling tot ’oud’), en prak-
tisch nergens op een gebrek aan ken-
nis of ervaring (alleen in 1Sm17:33
en Sp1:4). Ter verklaring van dit
woord zijn daarom nog twee an-
dere suggesties gedaan: De eerste is
dat in Zacharia’s tijd misschien met
name de jongeren voor de herbouw
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van Jeruzalem ijverden en allerlei
plannen maakten over voor haar
toekomst (vgl. Ea3:11–13, waar de
jongeren juichten maar de ouden
weenden). Om hun te leren meer
op Gods plannen te zien zou hier
dan het beeld van een ’jongeman’
gebruikt worden. De tweede optie
is die van Meyers (1987, p153v), die
na‘ar hier in zijn technische beteke-
nis van ’beambte’ opvat. De man
met het meetsnoer zou dan een of-
ficieel daartoe aangesteld persoon
zijn, die met een bepaald doel Je-
ruzalem moest opmeten.

In onze uitleg krijgt een boodschap-
perengel dus van de tolkengel de op-
dracht om de man met het meet-
snoer Jeruzalems toekomst te schil-
deren. In het eerste visioen werd
duidelijk dát Jeruzalem herbouwd
zou worden, maar dit derde visi-
oen beschrijft hóe het zal zijn, waar-
voor de figuur van de man met het
meetsnoer gëıntroduceerd is. Vs1–2
beschrijven wat de man wil doen,
maar in vs4–5 valt het Goddelijke
licht over zijn handelingen. Deze
verzen bevatten in eerste instantie
de woorden van de tolkengel, maar
daardoorheen klinkt de stem van de
Here zelf (’luidt het woord des He-

ren’, vs5; vgl. 1:14–17).

als een open plaats zal Jeruzalem
daar liggen: De eerste mededeling
betreft de grootte van het toekom-
stige Jeruzalem, die niet in getallen
wordt gegeven, maar met woorden
wordt omschreven. De boodschap

is min of meer: “Stop dat meten nu
maar, want Jeruzalem is zo groot,
dat het nauwelijks nog te meten is!”
De gedachten van de man met het
meetsnoer waren veel te klein verge-
leken met de plannen van de Here!

een open plaats: Het woord perāzôth
(vertaald door ’een open plaats’)
is van de stam pāraz (’de gren-
zen overschrijden’) afgeleid (BDB,
p826). De betekenis is daarom niet
’dorpsgewijze’ (zo de SV), alsof het
toekomstige Jeruzalem grote open
plaatsen zou hebben (Ringnalda,
p68), maar is ’een open, niet door
stadsmuren beschermd gebied’. In
Dt3:5 en 1Sm6:18 worden de pe

rāzôth van de versterkte steden on-
derscheiden, in Es9:19 zijn het de
steden in het land die geen muren
hadden zoals de burcht Susa, en in
Ez38:11 wordt het land Palestina in
het begin van het Vrederijk beschre-
ven als ’een land van dorpen (pe

rāzôth), allen zonder muur, grendels
of poorten’. Door het grote aantal
inwoners van het toekomstige Jeru-
zalem zal het onmogelijk zijn het
door muren af te schermen. De in-
woners zullen zijn ’als een kudde in
het midden der weide’ (Mi2:12; vgl.
ook Jr49:31). Doordat de zin met
het woord perāzôth begint, krijgt de
belofte van dit vers nog extra na-
druk. Het is interessant dat het Je-
ruzalem dat Ezechiël beschrijft, wel-
iswaar poorten kent (Ez48:30–35),
maar dat er geen muren genoemd
worden (zie ook Js26:1 en 60:18 [vgl.
54:11v] waar wèl [in symbolische
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zin?] over Jeruzalems muren wordt
gesproken). Maar misschien bete-
kent dit vers gewoon dat Jeruzalem
straks wel muren zal hebben, maar
dat het inwonertal zo groot is, dat er
ook huizen buiten de muren zullen
staan, waardoor de muren functie-
loos zijn (vgl. Mi7:11).

Het ontbreken van een voorzetsel in
het Hebr. hoeft niet noodzakelijk te
leiden tot de vertaling: “Jeruzalem
zal open gebied (objectieve accusa-
tivus) bewonen”. Beter is het om p
erāzôth als een bijwoordelijke accu-
sativus op te vatten: “Jeruzalem zal
als een open plaats bewoond wor-
den” (vgl. GKC, §118m,q–r). Mey-
ers (1987, p154vv) kiest o.i. onge-
grond voor de vertaling: ’[Jeruza-
lem] met zijn dorpen’ (vgl. 7:7),
terwijl de LXX blijkbaar perājôth
(’[met] vruchten’) i.p.v. perāzôth
las, gezien de vertaling katakarpōs
(’vruchtbaar’, ’overvloedig’).

Bij de uitleg van 1:16v is er al op ge-
wezen dat deze profetie pas in het
Vrederijk vervuld zal worden. In
de tijd tussen Zacharia en Nehemia
was Jeruzalem weliswaar niet om-
muurd, maar vormde dit juist een
bewijs van zwakte. Sinds de tijd van
Nehemia was de stad wèl ommuurd
(vgl. Ne13:19–21) en was bovendien
de overvloed aan inwoners duide-
lijk afwezig (Ne7:4; 11:1v). In de
tijd van de evangeliën werd Jeruza-
lem door duizenden feestgangers be-
zocht, maar toen ontbrak nog steeds
de persoonlijke aanwezigheid van de

Here (in zijn volle Goddelijke heer-
lijkheid), die volgens vs5 met de ver-
vulling van deze beloften verbonden
is. Het Jeruzalem dat in de tijd vlak
voor het Vrederijk bestaat, zal wel
’hersteld en herbouwd zijn, maar
in de druk der tijden’ (Dn9:25) en
heeft de muren dus hard nodig. Pas
als de Messias Jeruzalem zal bin-
nentrekken (Zc9:9v), zal deze be-
lofte worden vervuld en zal Jeruza-
lem als een open plaats liggen en
toch veilig zijn (vs5). “Het is ze-
ker dat dit visioen de toekomst be-
treft en naar de dagen van de Mes-
sias verwijst” (Kimchi, geciteerd in
Feinberg, 1965, p36).

vanwege de menigte van mensen
en vee daarin: Het woord rōbh
(’menigte’) komt van de stam
rābhabh (’vermeerderen’). Het kan
enerzijds een ’menigte’ of ’over-
vloed’ betekenen (bijv. Lv25:16
[’groot aantal’]; Js1:11), ander-
zijds ook ’grootte’ (Jz9:13 [’grootte
van lengte’=’zeer lang’]; Ps33:16
[’grootte van kracht’=’geweldige
kracht’]; zie GHCL, p753). Hier
duidt het op de overvloed van men-
sen en vee, die in het toekomstige
Jeruzalem zullen wonen en die er de
oorzaak van zijn dat het een ’open
plaats’ zal zijn.

Deze menigte van mensen vormt
de uiteindelijke vervulling van Gods
beloften aan Abraham (Gn12:1–3;
13:16; 15:5; 22:17; vgl. 28:14). Een
parallel is Js54:1–3 (vgl. ook Js2:2;
49:19v; Ez36:37v; Jr31:27; Zc2:11;
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8:20–22). Het noemen van het vee,
een symbool van welvaart en rijk-
dom (vgl. Gn13:2; 24:35; Jb1:3),
geeft de geweldige voorspoed aan
die de toekomstige stad zal ken-
merken (vgl. Ps144:13–15; Js60:6v;
Jr33:10–13; Ez38:12). Met de
zinsnede ’mensen en vee’ worden
in het OT soms alle levende we-
zens aangeduid (zie bijv. Zf1:3), en
wordt zowel in verband met de ver-
woesting van Jeruzalem gebruikt
(Jr21:6; Ez14:21; vgl. ook Jn4:11)
als in verband met de herbevolking
na de ballingschap en in de toe-
komst (Jr31:27; Ez36:11).

2:5 en Ik zelf, luidt het woord des
Heren: De ernst van vs5 wordt in
het Hebr. bijzonder benadrukt door
het voorkomen van het persoonlijk
voornaamwoord ’an̂ı (’Ik’) en het
dubbele gebruik van het werkwoord
’ehjeh (’Ik zal zijn’), wat nog ver-
sterkt wordt door het ne’um jhwh
(’luidt het woord des Heren’). Een
betere vertaling is daarom: “En Ik,
ja: Ik Zélf. . . ”. Misschien ligt in het
gebruik van het werkwoord hājāh
(’zijn’) wel een bewuste verwijzing
naar Ex3:14, waar de Here zich
’Ik Ben’ (’ehjeh) noemt (Baldwin,
p107; vgl. Meyers, 1987, p156).

zal haar een vurige muur zijn
rondom: Het tweede wat de Here

zijn volk belooft, is bescherming. In
vs4 was gezegd dat Jeruzalem als
een open plaats zou liggen, dus on-
beschermd. Maar dat betekent niet
dat Jeruzalem onveilig zou zijn. De

Here zelf zal een ondoordringbare
muur van vuur rondom zijn volk
zijn.

Deze muur van vuur kon de Ju-
deeërs aan vier dingen herinneren.
Als eerste natuurlijk aan de wolk-
kolom in de woestijn, waardoor de
Here zijn volk enerzijds de weg
wees (Ex13:21v; Dt1:33), maar hen
anderzijds beschermde (Ex14:19v).
Ten tweede kon het de Judeeërs aan
de zichtbare tekenen van Gods aan-
wezigheid op de berg Sinäı herin-
neren (Ex19:16–18; 20:18; Dt4:12;
Hb12:18), waar ook de wolkkolom
was (vgl. Ex16:10; 24:16; 34:5),
of zoals Hij in de tabernakel en
tempel in de wolk aanwezig was
(Lv16:2; 1Kn8:10v). Ten derde kon
dit beeld hen aan de wachtvuren
rondom kampementen in de woes-
tijn herinneren, waardoor de wilde
dieren van de kudde werd wegge-
houden (vgl. 1Sm25:15v). En ten
vierde kon het hen aan de Per-
zische stad Pasargadae herinneren,
waar het Achaemenidische konings-
huis zetelde. Deze stad had geen
muren, maar rondom stonden alta-
ren, waarop continu vuuur brandde,
wat de aanwezigheid en bescher-
ming van de god Ahura Mazda sym-
boliseerde (Petersen, 1984, p171).
Pasargadae was in het hele rijk be-
kend, dus zeer zeker moeten de uit
Babel afkomstige Judeeërs ervan ge-
hoord hebben.

Jeruzalem zou niet alleen maar de
bescherming van engelen genieten
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(vgl. 2Kn6:17), maar die van de
Here zelf, wiens aanwezigheid va-
ker door vuur gesymboliseerd werd
(Gn3:24; Ex3:2–6; Dt4:24; Js33:14;
Hb12:29). Ondanks het ontbre-
ken van muren zou Jeruzalem toch
veiliger zijn dan de strengst be-
waakte stad op aarde met de hoog-
ste muren (vgl. Jb1:10 [SV: ’betui-
ning’]; Ps27:1–3; 34:8; 68:2v; 125:2;
Js4:5v; 26:1; 33:20v; 54:17; Zc9:8;
Op21:23,25,27). De muur van vuur
zou daar garant voor staan. Al-
leen aan het begin en het eind van
het Vrederijk zal Jeruzalem muren
nodig hebben, omdat die tijd ver-
der door vrede gekenmerkt wordt
(Js2:4; 9:6; 11:6–9). Vlak na het
aanbreken van dit rijk zal Gog
Palestina echter nog binnenvallen
(Ez38–39). Hij zal denken dat Jeru-
zalem en de steden daaromheen on-
beschermd zijn (Ez38:11), maar de
Here zal zijn volk dan zelf bescher-
men (vgl. Ez39:3–8,13,21v). En aan
het eind van het Vrederijk zullen
de volken nog eenmaal de ’geliefde
stad’ proberen aan te vallen, maar
ook dan beschermt God hen met
vuur (Op20:9).

en heerlijkheid binnen in haar: De
profetie uit vs4 over Jeruzalems toe-
komstige welvaart zou twee vragen
kunnen oproepen: Allereerst een
vraag over de veiligheid van een stad
zonder muren, waarop vs5a een ant-
woord gaf. En een tweede vraag zou
kunnen zijn: “Zal een stad zonder
muren niet in aanzien dalen tot het
niveau van een dorp?” Dat is het

onderwerp van vs5b, de derde be-
lofte omtrent het toekomstige Jeru-
zalem: God zal zelf in Jeruzalem
komen wonen en zijn heerlijkheid
zal de stad vervullen, zodat de vol-
ken Jeruzalem juist zullen opzoeken
(2:10v). Vs5 bevat als het ware de
geheimen achter de zegen van vs4.

heerlijkheid: Het Hebr. kābhôdh
(’heerlijkheid’, ’eer’) betekent lett.
’gewicht’ en kan zowel op mensen
(Gn45:13; Jb19:9) als op God be-
trekking hebben (Ex33:18; Lv9:6;
Ez1:28). In het laatste geval wijst
het op ’dat wat God voor de mensen
indrukwekkend maakt, de kracht
van zijn zelf-manifestatie’ (TDNT,
2,238v). Een aantal malen wijst
de uitdrukking ’de heerlijkheid van
de Here’ op de eer en roem die
Hij waard is (bijv. Ps8:2; 19:2;
vgl. ook Lk2:14; Jh5:41; Rm11:36;
Op7:12), maar op veel plaatsen
is de kābhôdh jhwh (’de heerlijk-
heid des Heren’) het symbool van
Gods persoonlijke aanwezigheid. Zo
bijv. bij de eerste tent der sa-
menkomst (Ex33:9v), de taberna-
kel (Ex40:34–38; vgl. Nm12:5) en
de tempel van Salomo (1Kn8:10v;
2Kr5:13v). In Ez wordt beschre-
ven hoe deze heerlijkheid zich uit
de tempel terugtrok (9:3; 10:4,18v;
11:22v), maar aan het begin van
het Vrederijk ook weer terugkeert
(43:1–7; vgl. Hg2:8,10). Zacharia
gaat echter nog een stap verder: niet
alleen de tempel, maar heel Jeru-
zalem zal vol zijn van de heerlijk-
heid des Heren! En vandaar zal
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deze zich over het hele land uit-
breiden (2:12; vgl. 14:20v)! Voor
Zacharia ligt in Jeruzalems zegen
de zegen van heel Palestina vervat.
Maar Jesaja ziet nog weer verder
dan Zacharia. Hij spreekt over de
hele aarde die vol zal worden van de
heerlijkheid des Heren (Js6:3; vgl.
Nm14:21; Ps57:6,12; 72:19; Hk2:14;
zie verder ZPEB, 2,730vv).

In de tijd dat God niet in de tem-
pel woonde, is de heerlijkheid des
Heren op een andere wijze ver-
schenen, namelijk verbonden met de
Man van Nazareth, Gods gezalfde
(Lk2:9; Mt17:5 [vgl. 2Pt1:17]; vgl.
ook Jh1:14 en misschien ook Hd1:9).
Pas nadat Hij als Messias naar Jeru-
zalem zal zijn teruggekeerd (Zc9:9v;
14:3v,9; Hd1:11), zal de heerlijkheid
des Heren naar deze stad kunnen
terugkeren (vgl. Ps24:7–10; Js40:5;
Mt16:27; 24:30; Tt2:13; 1Pt4:13).

binnen in haar: Het Hebr. be

thôkhāh, dat ook in vs4 voorkwam
(’daarin’), is een erg nadrukkelijk
’in’ (’in the very heart and midst
of ’; BDB, p1063). De Here zal
middenin Jeruzalem wonen (2:10v)
en zijn heerlijkheid zal daarvan het
bewijs zijn. “Maar over u zal
de Here opgaan en zijn heerlijk-
heid zal over u gezien worden”
(Js60:1v,19v). Dit zal de konin-
gen der aarde naar Jeruzalem trek-
ken (Js60:3,5–7; Zc2:11; 8:20–22).
Zoals het hemelse Jeruzalem met
de heerlijkheid van God getooid zal
zijn (Op21:10v,22–27), zo zal ook

het aardse Jeruzalem in het Vrede-
rijk die Goddelijke heerlijkheid dra-
gen. Eigenlijk is het Hebr. nog uit-
drukkelijker: ’Ik zelf (’ehjeh) zal in
haar midden tot heerlijkheid zijn (l
ekhābhôdh)’. Zoals Israël tot heer-
lijkheid (lekhābhôdh) van de Here

geschapen was (Js43:7), zo zal God
straks tot de heerlijkheid van Je-
ruzalem zijn. De stralende ma-
jesteit van de Here zal op Jeru-
zalem gelegd worden en deze stad
versieren (vgl. Js61:10; Ez16:14;
Zf3:5,14–20).

De les van het derde visioen is heel
bijzonder: In een tijd dat de buur-
volken met minachting naar Jeru-
zalem keken, sprak de Here over
zijn heerlijkheid die de stad straks
zal tooien. Jeruzalem is Gods ei-
gendom, zodat iedereen er met zijn
handen vanaf moet blijven (vgl.
2:6–13). Bovendien zal het toekom-
stige Jeruzalem veel groter en veel
heerlijker worden dan zelfs de meest
ambitieuzen onder het volk denken.
Muren zullen de stad niet kunnen
omvatten (vs4), de Here zal er
straks Zélf wonen en zijn heerlijk-
heid zal de stad vervullen (vs5). De
vijanden zullen terugdeinzen voor
de muur van vuur die Jeruzalem
omringt, maar het volk van God zal
zich in Gods heerlijkheid verheugen
(vs5; vgl. 2:10; Js60:1–3). “En de
naam van de stad zal voortaan zijn:
jhwh šāmmāh, de Here is aldaar!”
(Ez48:35; vgl. Ps46:6).

2:6–13 Vs6–13 bevatten een op-
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roep die nauw bij de inhoud van
het tweede en derde visioen aan-
sluit en daar eigenlijk de profetische
boodschap bij vormt (zoals 1:14–17
bij het eerste visioen hoorde). Wat
het directe verband met 2:4v be-
treft: Voor de toekomstige overbe-
volking van Jeruzalem van vs4 geeft
vs6v,11 nu de reden (de terugkeer
van de ballingen en de komst van
de heidenvolken naar Jeruzalem);
de goddelijke bescherming van de
stad (vs5) is gegrond op Gods bij-
zonder zorg en liefde voor zijn volk
(zijn ’oogappel’; vs8v). En voor de
nieuwe heerlijkheid van Jeruzalem
(vs5) geeft 2:10v de verklaring: de
Here woont weer in Sion. Dit laat-
ste is trouwens één van de motieven
voor de oproep aan de ballingen om
naar Jeruzalem terug te keren. Al-
leen zo kunnen ze in de zegeningen
delen (vs6v).

Vs6–13 vallen in drie delen uiteen:
In vs6–9, het eerste deel, worden de
nog niet teruggekeerde ballingen op-
geroepen om naar Jeruzalem terug
te keren (vs6v), omdat het oordeel
over de heidenvolken aanstaande is
(vs8v). Dit deel sluit dus aan bij
het tweede visioen. Het tweede deel
(vs10–11) bevat een oproep aan de
inwoners van Jeruzalem om zich te
verheugen, omdat de Here weer in
Sion woont. Deze verzen sluiten dus
bij het derde visioen aan. Het derde
deel (vs12–13) vormt als het ware de
conclusie van Zc1–2 in het algemeen
en van het tweede en derde visioen
in het bijzonder. Hieraan staat een

oproep aan de hele aarde om van
Gods wijze plannen onder de indruk
te raken. De parallel tussen vs6–9
en vs10–11 is weergegeven in de fi-
guur (vgl. Baldwin, p107v).

Het eerste visioen introduceerde het
’oordeel/zegen’-thema (1:15–17);
het tweede visioen vervolgde met
het ’oordeel’-thema en het derde
met het ’zegen’-thema; in vs6–9
wordt het ’oordeel’-thema weer op-
gepakt en in vs10–13 het ’zegen’-
thema (Barker, EBC, p621). “De
verzen 6–13 sluiten de eerste drie
visioenen, die tezamen een een-
heid vormen, af met de opwekking
zich naar deze openbaring des He-

ren te gedragen. Gaat de wereld-
macht onder (1:15,18–21), dan ver-
late men nu de landen der heidenen
(2:6–9). Wordt Jeruzalem verheer-
lijkt (1:16v; 2:1–5), dan verblijde
men zich daarin (2:10–12). Als zo
de Here tot Israël en de volkeren
komt, dan ontzette men zich (2:13)”
(Ringnalda, p68). Meyers (1987,
p162) kiest overigens voor een an-
dere indeling, waarbij vs6v voort-
bouwt op het derde visioen, vs8v
op het tweede visioen en vs10–13
op het eerste visioen.

De belangrijkste vraag m.b.t.
2:6–13 betreft wie de spreker is. Al-
lereerst is het gedeelte al vanaf vs4
niet langer proza maar poëzie, zodat
tussen vs5 en vs6 geen scherpe over-
gang is. Afgezien van een aantal uit-
leggers die vs6–13 als een latere toe-
voeging beschouwen, zien velen de
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De parallel tussen 2:6–9 en 2:10–11.

Vers 6–9 Vers 10–11

1. Structuur: 1. Structuur:

a) oproep (vs6a) a) oproep (vs10a)

b) reden (vs8a: ’want. . . ’) b) reden (vs10b: ’want. . . ’)

c) slot: ’dan zult gij weten. . . ’ c) slot: ’dan zult gij weten. . . ’

(vs9) (vs11)

2. Gericht aan de ballingen 2. Gericht aan de inwoners van

(niet-teruggekeerden) Jeruzalem (teruggekeerden)

3. Oproep om te vluchten (vs6v) 3. Oproep tot vreugde (vs10)

4. Bouwt voort op het tweede 4. Bouwt voort op het derde

visioen en op 1:15 visioen en op 1:16v

(oordeel van de volken) (zegen voor Sion)

5. De wereld als een plaats 5. Jeruzalem als een plaats

van oordeel van heerlijkheid

(’dochter van Babel’, vs7) (’dochter van Sion’, vs10)

6. Accent op de ballingen 6. Accent op alle Joden en

en Babel alle heidenen

7. Israëlieten gaan naar Sion 7. Volken gaan naar Sion

profeet Zacharia als spreker (bijv.
Baldwin, p107, en Mitchell, p140).
Toch zijn hiertegen een aantal be-
zwaren in te brengen. Ten eerste is
er in het geheel geen aanleiding om
te veronderstellen dat Zacharia net
als Jeremia (Jr1:10) ook een profe-
tische dienst voor de volken moest
verrichten (vs8). En ten tweede
wordt in deze verzen met Goddelijk
gezag gesproken (vs8: ’mijn oog’;
vs9: ’Ik beweeg. . . ’). Op grond
van de afwisseling tussen ’Ik’ en
’de Here’ in dit gedeelte (vooral in
vs9,11), is het o.i. veel meer aanne-

melijk dat de Engel des Heren hier
spreekt (vgl. bij 1:11), wat nog ver-
sterkt wordt door een vergelijking
van 2:10 met 9:9 en van vs9 met
bijv. Lk4:19 (’Hij heeft mij gezon-
den’; zo ook Baron, Deane, Den-
net, Douma, Feinberg, Higginson,
Keil, Kelly, Lange, Leupold, Lind-
sey, Pusey; vgl. Barker, EBC, p618;
Unger, p49).

Een andere mogelijkheid is om (met
bijv. Brunner, p45) de tolkengel als
spreker te zien (zoals ook in vs4v),
die de gedachten van de Here ver-
tolkt. De Engel des Heren spreekt
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dan als het ware door hem heen
(vgl. 1:13–17). Hierbij moet ech-
ter wel in het oog worden gehouden
dat vs6–13 geen deel van het visi-
oen meer uitmaken. De boodschap
is immers niet langer aan de man
met het meetsnoer gericht (vs1v,4),
maar aan Israël.

Vs6–13 sluiten niet alleen inhoude-
lijk bij het voorafgaande aan, maar
ook in chronologisch opzicht. De te-
rugkeer van de ballingen naar Sion
(vs6v), het oordeel van de volken
na de verschijning van de Messias
(vs8v; zie bij vs8), het wonen van
de Here in Jeruzalem (vs10) en het
optrekken van de volken naar Jeru-
zalem (vs11) staan alle met de op-
richting van het Vrederijk in ver-
band (vs4v). Met vs6 wisselt ech-
ter de spreker (tolkengel/Engel des
Heren), de aangesprokene (de man
met het meetsnoer/de ballingen) en
het onderwerp, dat niet langer al-
leen bij het derde visioen aansluit,
maar ook bij het tweede (en zelfs
bij het eerste).

2:6 Op, op!: Het Hebr. hôj
is een onomatopee, een klankna-
bootsend woord. Het komt be-
halve in 1Kn13:30 alleen in ne-
gen profetische boeken voor (Js,
Jr, Ez, Am, Mi, Na, Hk, Zf, Zc).
Het drukte oorspronkelijk een wee-
klacht bij grote droefheid uit (’ach’;
1Kn13:30), maar werd later ook
voor profetische oordeelsaankondi-
gingen gebruikt (’wee’, Am5:18;
Zc11:17), om andere gevoelens uit

te drukken (bijv. Js45:9) of om een
aansporing in te leiden. Op veel
plaatsen kan het echter het beste
door ’hoor!’ of ’luister!’ vertaald
worden (bijv. Js1:24; 17:12; 18:1;
55:1; Jr47:6), omdat de aandacht
van de toehoorders hierdoor getrok-
ken werd. BDB (p222v) vermeldt
nog dat hôj normaliter een onder-
toon van ontevredenheid en lijden
bevat. Toch moet het wel van het
veel sterkere woord ’ôj (’wee’) on-
derscheiden worden.

Over de precieze betekenis van hôj
in dit vers zijn de uitleggers ver-
deeld. De LXX vertaalt het door ō,
de Vulg. door o. Lange denkt dat
hôj altijd een ondertoon van smaad
draagt: “We menen waargenomen
te hebben dat de Grieks-heidense
tussenwerpsels voor een deel gevoe-
lens van wrok en vertwijfeling uit-
drukken, terwijl de Hebr. tussen-
werpsels daarentegen veeleer gevoe-
lens van smekingen, zuchtgeluiden
of ingehouden gevoelens van veront-
waardiging weergeven” (p34). Som-
mige uitleggers beschouwen hôj als
een neutraal woord om de aan-
dacht op te eisen (bijv. Baron, p69),
maar anderen leggen er nadrukke-
lijk een element van smaad in (Fein-
berg (1965), p37). Douma gaat ech-
ter o.i. met zijn ’een vrolijke op-
roep’ (p74, cursivering van mij) echt
te ver. Stuhlmueller parafraseert:
“Hoe dom en droevig als jullie niet
vluchten en ontsnappen!” (p71). In
dat geval drukt hôj uit hoe bedroe-
vend het in Gods ogen is als vele Jo-
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den nog in Babel verkiezen te blij-
ven, terwijl zij toch uitgenodigd zijn
om aan Jeruzalems heerlijkheid deel
te hebben (vgl. Mt22:3–5).

Vlucht: In het Hebr. staat er
voor nusû (’vlucht’) een waw-
copulativum (’en’). Daarmee wordt
deze oproep met een eerder zins-
deel verbonden dat blijkbaar door
de haast en emoties van de spreker,
die hem geen tijd gunden zijn zin-
nen rustig op te bouwen, niet uitge-
sproken is (GKC, §154b: ’suppressed
protasis ’).

Het werkwoord ’vluchten’ impli-
ceert dat het riskant is om nog lan-
ger in het Noorderland te blijven
(vgl. ’red u’ in vs7), niet zozeer
vanwege het gevaar om te veel in
het economische leven van de plaats
van ballingschap verwikkeld te ra-
ken (Baldwin, p108), maar vanwege
Gods toorn die op de heidenvolken
rustte, waardoor zijn oordeel over
die plaatsen aanstaande was (vs8v
en zie ook 1:15,21)!

uit het Noorderland: Onder het
Noorderland (vgl. 6:6,8) wordt dik-
wijls het gebied van Babel ver-
staan (niet alleen de hoofdstad Ba-
bel; Jr1:14v; 4:6; 6:1,22; 10:22;
13:20; 25:9; 46:10,24; 47:2; 50:3,9),
maar ook Assur wordt erbij in-
gesloten (Zf2:13). Eigenlijk lagen
deze rijken ten oosten of zuidoos-
ten van Palestina. Maar daartus-
sen lag de Syrische woestijn, waar
de grote karavaanroute van Meso-
potamië omheen liep, zodat reizi-

gers Palestina altijd van de noord-
kant binnentrokken. Zowel vijan-
den (Jr6:22; 10:22) als de terugke-
rende ballingen (Jr3:18; 16:15; 23:8;
31:8) kwamen daarom uit noorde-
lijke richting. Doordat vrijwel al
Israëls grote vijanden uit het Noor-
den kwamen (Aram, Assur, Ba-
bel) en grote stormen eveneens vaak
uit het Noorden opzetten (Sp25:23),
kreeg het ’Noorden’ in latere tij-
den een dreigende ondertoon voor
de Israëlieten. Het stond voor
een mysterieus, onbekend gebied, de
woonplaats van vijandelijke mach-
ten (ISBE, 3,550v).

In vs7 wordt het Noorderland na-
der omschreven als ’Babel’, de
stad waarheen de twee stammen
in ballingschap waren weggevoerd
(2Kr36:17–21; Jr52). Maar op zich
kan de uitdrukking ook op bijv. As-
sur betrekking hebben. Alle ver-
strooiden die zich daar bevinden
worden nu opgeroepen te vluchten
om zo de oordelen die over die stre-
ken zullen losbarsten, te ontlopen en
om zich naar Jeruzalem te spoeden,
de stad van de belofte.

want als de vier winden des hemels:
Er staat niet ’naar (le) de vier win-
den’ maar ’als (ke) de vier winden’.
Het gaat daarom niet zozeer om de
plaats waarheen de Israëlieten vroe-
ger verstrooid waren (ook al wordt
dit zeker wel gëımpliceerd), maar
de nadruk ligt op de kracht waar-
mee dit gebeurde, als de gecombi-
neerde kracht van alle vier winden
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van de hemel (zie Jr49:36 voor beide
betekenissen in één vers; vgl. ook
Ez37:9).

heb Ik u uiteengedreven: Vanwege
de vermelding van de vier winden
menen sommige uitleggers dat het
werkwoord pāraś onmogelijk op de
verstrooiing van de Joden naar Ba-
bel kan slaan (zie echter hierboven).
Zij prefereren voor pāraś daarom
een vertaling ’uitbreiden’ en vatten
dit vers als een belofte aan de te-
rugkerenden op dat de Here hen
in Jeruzalem bijzonder zou zegenen:
“[Wanneer jullie teruggekeerd zijn,]
zal Ik jullie naar de vier windstre-
ken uitbreiden (profetisch perfec-
tum; vgl. vs4)” (zo bijv. Keil, p246;
Leupold, p58). Maar het Hebr.
pāraś wordt in vergelijkbare teksten
alleen in de zin van ’verstrooien’ ge-
bruikt (Ps68:15; Ez17:21). “Hoe-
wel pāraś wel voor ’verstrooiing’
wordt gebruikt, wordt het nergens
voor ’verspreiding’ gebruikt, be-
halve voor het uitspreiden van dat
wat één geheel blijft, zoals han-
den, vleugels, een kleed, een tent,
een voorhang, een wolk, een brief
of licht” (Pusey, p73; vgl. GHCL,
p692v). Van der Woude (p51) wil
met een beroep op GKC, §19a en
op Gn28:14 en Js54:3 pēras. tĥı i.p.v.
pēraśtĥı lezen, een vorm van pāras.
(’scheuren’, ’afbreken’, ’de grenzen
doorbreken’, ’zich uitbreiden’), wat
dan op dezelfde vertaling neerkomt.
Maar o.i. is deze wijziging onnodig
(zie onder). De LXX leest: “Ik zal u
bijeenbrengen (sunaxō; waarschijn-

lijk door kns i.p.v. prś te lezen) van
(ek) de vier winden des hemels”,
ook een lezing met een betekenis te-
gengesteld aan die van de MT.

De zinsnede ’want als de vier win-
den des hemels heb Ik u uiteenge-
dreven’ vormt echter niet de moti-
vatie om naar Jeruzalem terug te
keren, maar de reden waarom de Jo-
den zich in ballingschap bevonden.
Het wijst terug naar 1:19,21, waar
drie maal over ’verstrooien’ gespro-
ken was. Dit vers maakt nog eens
duidelijk dat de ballingschap geen
’toeval’ was, maar dat God op zijn
volk getoornd had en hen door de
verstrooiing heeft gestraft (vgl. ook
1:2–6; Dt28:64; 2Kn21:13).

De uitdrukking ’het Noorderland’
staat in parallellie met ’Babel’ in
vs7. De Judeeërs die zich nog in
Babel bevonden, werden opgeroe-
pen terug te keren. Maar daarmee
zijn nog niet alle aangesprokenen
gëıdentificeerd, want de uitdrukking
’als de vier winden des hemels’ geeft
aan dat de boodschap voor nog
meer Joden was bestemd. Aller-
eerst zijn dat de Judeeërs die zich
niet in Babel bevonden, maar elders
in het Perzische Rijk. Het boek Es-
ther maakt duidelijk dat de Joden
in die tijd over alle 127 gewesten van
dat rijk verspreid waren, van Indië
tot Ethiopië toe (Es1:1; 3:8,12–14;
8:5,9). Bovendien hadden ook en-
kele groepen Judeeërs hun heil in
Moab, Ammon, Edom of Egypte ge-
zocht (Jr40:11v; 43:7). Maar waar-
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schijnlijk moet daarboven ook aan
de tien stammen worden gedacht
(vgl. Lange, p34), die óók te lijden
hadden onder de macht van de hei-
denvolken (1:19!). Het was vooral
de politiek van de Assyrische konin-
gen geweest om gedeporteerde vol-
ken niet naar één stad te voeren
(zoals de Babyloniërs dat wèl de-
den), maar ze over een groot gebied
te verspreiden (2Kn17:6). In enkele
teksten wordt het ’Noorderland’ in
verbinding met andere landen ge-
noemd (Jr16:15; 23:8; 31:8; vgl.
ook 6:22), terwijl in bijv. Js43:5v
en 49:12 staat dat de Joden uit
alle windstreken terugkeren. Vol-
gens deze uitleg vormt vs7 dan geen
herhaling van vs6, maar bevat vs6
een algemene oproep aan alle ballin-
gen, verspreid over vele landen, ter-
wijl vs7 dan een klein deel van de
ballingen aanspreekt, namelijk zij
die zich in Babel bevonden. Omdat
God zijn volk uit Palestina had ver-
dreven, mochten zij slechts op zijn
bevel daarnaar terugkeren. Dit vers
is één van de plaatsen die dat bevel
geeft (vgl. Jr31:10).

2:7 Op! Red u: Het woordje hôj ,
dat al tweemaal in vs6 voorkwam,
wordt nog eens herhaald. Samen
met het herhaalde ’luidt het woord
des Heren’ geeft het de ernst van
de boodschap aan. himmātĥı is
een 2e persoon vrouwelijk enkelvoud
(’red u’; de LXX en de NV hebben
een meervoud): De groep Judeeërs
die in Babel woont, wordt geper-

sonifieerd. Baldwin (p108) noemt
Chary die in dit vers een verwijzing
naar de haast van de uittocht uit
Egypte ziet (Ex12:31; Dt16:3).

naar Sion: Het Hebr. s. ijjôn kan
als een vocativus worden opgevat
(’o Sion’, vgl. Vulg., Syr., Targ.
en SV) of als een accusativus van
plaats (’naar Sion’, vgl. LXX en
NV; zie GKC, §118d,f en GHB,
§106.2; vgl. Js35:10; Jr3:14; 31:6).
De tweede vertaling verdient de
voorkeur, omdat Sion verder overal
een synoniem is voor Jeruzalem (of
voor een deel daarvan, of voor zijn
inwoners), terwijl nergens een groep
Joden buiten Jeruzalem zo aange-
sproken. Baldwin (p108v) verwijst
wel naar Js51:16 en 52:2, maar ook
daar kunnen best de inwoners van
de verwoeste stad Jeruzalem be-
doeld worden. Zc2:7 geeft dan het
eindpunt en doel van de vlucht aan:
Sion, de stad die met Gods belof-
ten is verbonden (zie bij 1:14). Aan
de andere kant is een vocativus na
hôj natuurlijker (vgl. Jr22:18; vgl.
Mitchell, p141,146). De zin zou dan
heel cynisch zijn: ‘Sion, je bevind
je op de verkeerde plaats: Je hoort
niet thuis in Babel, maar in Jeruza-
lem! Vlucht daarom!’

gij die woont bij de dochter van Ba-
bel: Het Hebr. jôšebheth bath bābhel
betekent lett.: ’de bewoonster van
de dochter van Babel’. Deze uit-
drukking komt verder alleen voor
in Jr46:19 (’de bewoonster van de
dochter van Egypte’) en 48:18 (’de
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bewoonster van de dochter van Di-
bon’). Op deze beide plaatsen
worden echter de autochtone inwo-
ners van resp. Egypte en Dibon be-
doeld, terwijl Zacharia de Joden
aanspreekt die van Babel hun ’thuis’
hadden gemaakt. ’Het deelwoord
jôšebheth wijst op hun wat al te
langdurige blijven in Babel’ (Lange,
p34; vgl. Deane, p18). Baldwin
(p109) meent daarentegen dat Ba-
bel in de tijd na de ballingschap zo
met Juda’s leed en vernedering ver-
bonden was, dat het tot een sym-
bool geworden was voor alle landen
van de ballingschap, en niet langer
alleen gebruikt werd voor het aan-
duiden van het geografische gebied
rond de stad Babel.

De uitdrukking ’dochter van’ ge-
volgd door een toponiem is een
gebruikelijke uitdrukking om de
gemeenschappelijke groep inwoners
van een plaats (of soms de plaats
zelf) te personifiëren, en is ruw-
weg equivalent aan ’de stad. . . ’,
’het volk. . . ’ of ’de inwoners van. . . ’
(vgl. Ps137:8; Js47:1; Jr50:42;
51:33; voor Israël: Js22:4, en zie
voor Sion bij 2:10; zie BDB, p123;
TDOT, 2,334v).

Babel: Babel behoorde in Zacharia’s
tijd tot de steden met het oudste en
rijkste verleden. Babel lag in het
land Sinear (Gn10:10), zo’n 70 km
ten zuiden van het huidige Bagdad,
en bestond al in het derde millen-
nium v.Chr.. Zijn naam dankt het
aan de torenbouw: ’Babel’ betekent

’verward’ (vgl. Gn11:9). In het Ba-
bylonisch heette de stad bab-ili (d.i.
’poort van God’), terwijl de Griekse
naam ’Babylon’ was. Babels eerste
bloeitijd was in het begin van het
tweede millennium v.Chr., in welke
tijd o.a. koning Hammurabi (1792–
1750) regeerde. De verovering van
de stad door de Hittieten (ca. 1595),
gevolgd door de inwoning van de
Kassieten, maakte aan de bloeitijd
een einde. De daaropvolgende eeu-
wen was Babel afwisselend voor kor-
tere of langere tijden zelfstandig of
onderhorig aan Assur. In 626 v.Chr.
wist Babel echter aan Assurs macht
defintief een einde te maken en werd
Nabopolassar tot koning gekroond.
Dit markeerde het begin van een
herleving van de oude glorie. Met
name zijn zoon Nebukadnezar her-
stelde de vroegere heerlijkheid van
Babel (vgl. Dn4:30) en maakte de
stad tot de thuisbasis van zijn veld-
tochten door Syrië, Pal en andere
gebieden. Zo groeide Babel uit tot
de hoofdstad van het grote Neoba-
bylonische Rijk, in die tijd de we-
reldheerser (Dn2:37v). Overwonnen
volken, waaronder het tweestam-
menrijk, werden gevankelijk naar
Babel weggevoerd (2Kn24:10–17;
2Kr36:5–10,20), mét hun rijkdom-
men (vgl. 2Kr36:7,18; Dn5:2v). De
verovering van Babel door Cyrus,
de eerste koning van het Medo-
Perzische Rijk, maakte aan Babels
macht en heerlijkheid echter voor-
goed een einde, waarop de ballingen
die zich op dat moment in de stad
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bevonden, toestemming kregen om
naar hun vaderland terug te keren
(2Kr36:22v; Ea1:1–4; vgl. ZPEB,
1,439vv; NIDBA, p85vv).

Vanwege de voortdurende vijand-
schap tussen Babel en Israël had
de naam Babel in Joodse oren een
ongunstige klank. Het was een
plaats van godsdienstige hoogmoed
en afgoderij (Gn11:1–9; Js13–14;
Jr50–51; Dn5:4; vgl. ook Zc5:5–11)
en menselijke trots (Dn4:30). Voor
hen die in Babel woonden, was het
moeilijk om trouw te blijven aan
de Here (Dn1,3), omdat zijn naam
daar werd bespot werd (Ps137:1–4).
Als in het NT over Babel gespro-
ken wordt, draagt deze naam de-
zelfde ongunstige klank. Het Babel
in 1Pt5:13 kan daarom Rome voor-
stellen, terwijl ’het grote Babylon’
uit Op17–18 een symbool voor alle
aardse afgodendienst vormt (vgl.
18:2,4v). Net als het OT Babel is
het NT Babylon Gods volk vijandig
gezind (Op18:20,24) en daarom rijp
voor Gods oordeel (18:21–19:5).

Richtte vs6 zich tot alle Joden die
zich nog in ballingschap bevonden,
vs7 roept speciaal de ballingen in
Babel op om terug te keren. On-
danks de toestemming daarvoor,
waren nog niet alle Joden uit die af-
godische stad weggegaan (vgl. 6:10).
Een groot aantal had wat te veel ge-
hoor gegeven aan Jeremia’s oproep
om zich daar te vestigen (Jr29:4–6).
Zij hadden zich dusdanig gesetteld,
dat zij niet meer terug wilden. Maar

ook zij worden nu opgeroepen zich
naar Jeruzalem te begeven.

Een soortgelijke oproep om uit Ba-
bel te vluchten, staat in Js en
Jr (Js48:20; Jr50:8–10; 51:6,45,[50];
Op18:4; vgl. Js52:11; Jr48:6–8,28;
49:30; Zc9:12; 2Ko6:17; en verder
ook Gn19:17). God duldt niet dat
zijn volk gemeenschap heeft met
wat onder zijn oordeel ligt (2Kr19:2;
Hs7:8; 2Ko6:14–18).

In Ezra’s tijd was nog slechts een
kleine groep Judeeërs naar Jeruza-
lem teruggekeerd (Ea2). Zacharia
roept nu zijn volksgenoten in Ba-
bel op om alsnog in aller ijl naar
Sion te komen. Boven Babel hing
een dreigend oordeel. Het is goed
mogelijk dat Zacharia in eerste in-
stantie op één van de twee opstan-
den zinspeelde die ergens in die tijd
in Babel waren uitgebroken. De
eerste opstand stond onder leiding
van Nidinta-Bel en werd door Da-
rius zelf de kop in gedrukt. De
tweede opstand werd door Arakha
aangevoerd, maar werd door Da-
rius’ generaal Intaphernes door een
moedig optreden bedwongen. Na-
dat de leiden gevangen genomen
was, werd hij gekruisigd, waarop
Babel werd heroverd, de muren wer-
den verwoest en een grote slach-
ting onder de belangrijkste bur-
gers van de stad werd aangericht.
Daarmee kwam aan de wereldbe-
roemde heerlijkheid van Babel de-
finitief een einde. Yamauchi (1990,
p146v) dateert beide gebeurtenis-
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sen in de jaren 522–521 v.Chr., dus
nog voor Zacharia’s profetie (519
v.Chr.), maar geheel zeker is deze
datering niet.

De genoemde gebeurtenissen zijn
echter slechts een voorvervulling
van de toekomstige definitieve oor-
delen over Babel (vgl. vs8v). Na
de oprichting van het Vrederijk, zul-
len de overige Joden die zich nog in
ballingschap bevinden, zowel van de
twee stammen als van de tien stam-
men, naar Palestina terugkeren,
enerzijds om de komende oordelen
over de heidenvolken te ontvluch-
ten (zie bijv. Js63:1–6), anderzijds
om te delen in de zegeningen die
met de komst van de Messias zijn
verbonden (vgl. Jr50:2–8). Vs6v
vormt dus niet alleen inhoudelijk,
maar ook chronologisch een vervolg
op de beschrijving van het Vrederijk
in 2:4v. Vgl. Js11:1–10 (oprichting
Vrederijk) met vs11–16 (terugkeer
Joden en oordeel heidenen); Zc9:9v
(oprichting Vrederijk) met vs11–13
(terugkeer Joden en oordeel hei-
denen), en Mt24:29v (wederkomst
Christus) met vs31 (bijeenverzame-
ling van de Joden). Ook de verloren
gewaande tien stammen zullen vol-
gens de profetieën in de toekomst
naar Palestina terugkeren (zie naast
de reeds genoemde teksten Ps80;
Js27:13; Jr3:18; 23:5v; 31:1–12;
50:20; Ez20:40; 28:25v; 34:11–16;
37:15–28; 39:25–29; Mi2:12; 5:2;
Na2:2; Zc10:6; Op7:4–8; vgl. verder
Ouweneel, 1977, p185vv).

2:8 Want zo zegt de Here der
heerscharen: Het voegwoord k̂ı
(’want’), dat zeer frequent in dit ge-
deelte gebruikt wordt (vs6,8 [2×],9
[2×],10,11,13) geeft hier de reden
aan van de noodzaak van de vlucht
(vs6v). Het ’zo zegt de Here’ (kōh
’āmar jhwh) wijst in de regel voor-
uit (Leupold, p59; contra Lange,
p34v), zodat vs8 beschrijft waarom
het onverstandig is in Babel te blij-
ven.

na de heerlijkheid: Met deze woor-
den begint Gods uitspraak, omdat
het onmogelijk is dat het Hebr.
’achar directe rede inleidt (zoals het
Griekse hoti) of dat de directe rede
pas in vs9 begint en vs8 een tussen-
zin vormt (zo de NV). In dit laat-
ste geval heeft het Hebr. ‘alêhem
(’tegen hen’) in vs9 namelijk geen
antecedent. Een derde mogelijk-
heid, waarbij de woorden ’want wie
u aanraakt. . . ’ de rede van de Here

beginnen, is eveneens onmogelijk,
omdat de vlucht uit vs6v dan ge-
motiveerd zou worden met het wij-
zen op Gods bescherming. Maar als
God zijn volk beschermt, waarom
is dan nog een vlucht nodig? Bo-
vendien blijft bij al deze oplossin-
gen de betekenis van de tussen-
zin (beginnend met de woorden ’na
de heerlijkheid’ of welke vertaling
men daar ook voor kiest) vaag (vgl.
Keil, p247).

De zinsnede ’achar kābhôdh (hier
weergegeven door: ’na de heerlijk-
heid’) wordt wel als de moeilijkste
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van heel Zacharia beschouwd. Er
zijn twee vragen: 1. Wat wordt er
onder ’heerlijkheid’ (kābhôdh) ver-
staan? 2. Wat betekent het Hebr.
’achar hier?

Allereerst zijn er uitleggers die de
tekst wijzigen, zoals de vertalers van
NV, die de voetnoot in de BHS heb-
ben gevolgd en de medeklinkertekst
in ’ašer kebhôdhô (’wiens heerlijk-
heid’) hebben veranderd, wat tot de
vertaling leidde: “wiens heerlijkheid
mij gezonden heeft. . . ” (vgl. Hulst,
p256). Een tweede categorie uitleg-
gers vat deze verzen als een glosse
op. Volgens Vriezen moesten deze
woorden aangeven dat de tekst van
vs8 na vs5, dat ook over kābhôdh
spreekt, gelezen diende te worden,
maar bijv. G.A. Smith (p291) wil ze
gewoon weglaten. Deze oplossingen
dienen o.i. echter slechts in aanmer-
king te komen als er in het geheel
geen redelijke verklaring uitgaande
van de bestaande Hebr. medeklin-
kertekst mogelijk is.

Betere uitleggingen zijn de vol-
gende. Mitchell (p141v) vat
kābhôdh op als een verwijzing naar
het vorige visioen of de serie voor-
afgaande visioenen. De zin zou
dan zijn: “na [het zien van de]
heerlijkheid [van het visioen]. . . ”.
Baldwin (p109) volgt Chary, die
kābhôdh hier met zijn basisbeteke-
nis ’zwaarte’ of ’gewicht’ vertaalt,
wat samen met de vreemde verta-
ling ’met’ voor ’achar (vgl. even-
wel Dahood, 1970, p390) leidt tot:

“met aandrang heeft Hij mij gezon-
den. . . ”. Beide vertalingen gaan er
trouwens van uit dat de profeet Za-
charia hier spreekt (zie boven). Een
andere groep uitleggers wil ’achar
hier niet als voorzetsel (’achter’,
’na’), maar als voegwoord opvat-
ten (’daarna’; vgl. BDB, p29v).
Als onderwerp van de zin neemt
men dan veelal kābhôdh (de ’heer-
lijkheid’ als personificatie voor de
Here zelf; zie bij vs5). Zo bijvoor-
beeld de RSV: “nadat de [Here in
zijn] heerlijkheid mij heeft gezon-
den. . . ”. In ieder geval vatten de
Masoreten ’achar als een voorzetsel
op, aangezien het geen disjunctief,
maar een conjunctief accent heeft
(munach; vgl. de LXX: opisō doxēs ;
Vulg.: post gloriam [’na [de] heer-
lijkheid’]). Weer een andere uitleg
is die van Higginson (p790), die in
de woorden ’achar kābhôdh de ’oor-
logskreet’ van de Here der heer-
scharen ziet (vgl. Ri5:14: ’in uw ge-
volg (’acharejkā), Benjamin!’; vgl.
Hs5:8). Deze laatste vertaling levert
hier echter geen zinnige uitleg.

De twee uitleggingen die de meest
zinvolle uitleg geven, gaan er beide
van uit dat niet de profeet, maar
de Engel des Heren de spreker is.
In de eerste uitleg geeft men ’achar
de betekenis ’met het oog op’ en
laat men de onderhavige zinsnede
een doel uitdrukken: “met het oog
op [of: ’ten behoeve van’] heerlijk-
heid heeft Hij mij gezonden” (zie
Kloos voor argumenten voor deze
vertaling van ’achar). Van deze uit-
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leg bestaan drie varianten, die ove-
rigens onderling niet heel veel ver-
schillen: Volgens de eerste variant is
de ’heerlijkheid’ de heerlijkheid van
God. God zendt de Engel des He-

ren naar de volken, zodat God door
hun oordeel wordt verheerlijkt (vgl.
Js61:1–3 [’tot zijn verheerlijking’];
Ez39:21; Feinberg, 1965, p39; Keil,
p247; Unger, p49v). Volgens de
tweede variant gaat het om de ver-
heerlijking van de Engel des Heren

(vgl. de NIV; Leupold, p59; Higgin-
son, p790). En de derde variant is
dat de heerlijkheid de glorie voor-
stelt die het volk Israël door de mis-
sie van de Engel des Heren ten deel
zal vallen (vgl. vs5; zie de SV en we-
derom Higginson, p790). ‘De naties
hebben het volk van God beroofd;
daarom moeten zij nu hun ’heer-
lijkheid’, d.i.: hun rijkdom terugge-
ven’ (Brandenburg, p38). De basis-
gedachte is steeds dat een God die
zijn volk zo heeft laten afslachten,
tóch veel heerlijkheid bezit, wat dui-
delijk wordt als Hij (of zijn Bood-
schapper of zijn volk) door de vol-
ken openlijk verheerlijkt zal wor-
den. Dat is de reden van het zen-
den van de Engel des Heren (vgl.
Ex9:16; Dt32:26v; Js48:9–11; Jr2:3;
Ez20:8v,13v,21v; 28:22; 36:22; vgl.
Brunner, p50). Een moeilijkheid bij
deze uitleg is echter waarom Zacha-
ria niet gewoon de prepositie le in
plaats van ’achar gebruikt heeft om
het doel van de zending uit te druk-
ken (vgl. bijv. 1Kn20:7; Jr14:3 en
BDB, p1018v).

De tweede goede uitleg, die o.i.
de voorkeur verdient, beschouwt
’achar hier als een voorzetsel met
een temporele betekenis (’na’), ove-
rigens de meest natuurlijke ver-
taling (BDB, p29v). Aangezien
de ’heerlijkheid’ (kābhôdh) ook al
in vs5 werd genoemd en daar de
heerlijkheid van het Vrederijk voor-
stelde, ligt het voor de hand om er
hier dezelfde heerlijkheid onder te
verstaan. De resulterende vertaling
’na de heerlijkheid’ kan dan gepara-
fraseerd worden als: “nadat de heer-
lijkheid van het Vrederijk is aange-
broken” of “na de heerlijkheid van
de wederkomst van de Messias die
het Vrederijk inluidt”. Deze uit-
leg wordt ook bij bijv. Kimchi en
andere Joodse uitleggers gevonden
(Cashdan, p278; vgl. de Targ.: “na
de heerlijkheid waarvan Hij gezegd
heeft dat Hij die u zou brengen,
heeft Hij mij gezonden. . . ”).

Tegen deze verklaring heeft men
twee bezwaren aangevoerd (Fein-
berg, 1990, p280v): In dit geval
had er een lidwoord voor kābhôdh
moeten staan (GKC, §126d) en vol-
gens deze uitleg zou het tijdsele-
ment niet kloppen (pas ná de on-
derwerping van zijn vijanden, zou
de Messias Koning worden). Wat
het eerste betreft: 2:4–13 is poëzie
en in poëzie is het zeer gebruikelijk
dat er soms geen lidwoord staat op
plaatsen waar het volgens de regels
van de grammatica wèl had moe-
ten staan (zie GKC, §126h; HBH,
§36.231 en misschien ook §36.2323).
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Het tweede argument zal hieronder
verder ter sprake komen.

De constructie ’achar kābhôdh komt
verder alleen nog in Ps73:24 voor
[’Gij zult mij leiden door uw raad
en mij na de heerlijkheid weer opne-
men’]. In principe kan daar dezelfde
profetische uitleg van deze zinsnede
gegeven worden, namelijk dat een
gedeelte van de Joden die zich in
ballingschap bevinden (voorgesteld
door de psalmdichter Asaf) pas ná
de oprichting van het Vrederijk naar
Palestina zal terugkeren (zie bij vs7
en vgl. Ouweneel, 1977, p188). Er
zijn echter ook andere goede uitleg-
gingen van dat vers mogelijk.

heeft Hij Mij gezonden: De spre-
ker is de Engel des Heren, de oud-
testamentische manifestatie van de
Messias (zie bij 1:11). Soms wordt
Hij met de Here der heerscharen
vereenzelvigd (zoals ook hier, want
op het ‘zo zegt de Here der heer-
scharen’ volgen de woorden van de
Engel des Heren), maar op andere
plaatsen juist van Hem onderschei-
den (eveneens in dit vers, want de
Engel zegt dat ’Hij’, de Here, Hem
gezonden heeft). De zending van
de Messias wordt elders met bijna
dezelfde woorden beschreven. Vgl.
voor zijn eerste komst Js61:1–2a;
Lk4:17–19 en Jh17:3, en voor zijn
tweede komst, de komst in heer-
lijkheid, Js61:1,2b–3. Het doel van
de zending in Zc2:8 is oordeel (vgl.
Gn19:13; 2Kn19:35).

naar de volken: De NV leest met

één Hebr. handschrift ’el (’naar’)
i.p.v. ’al (’betreffende’), en komt
zo op de vertaling: ’aangaande de
volken’ (vgl. Hulst, p256; Meyers,
1987, p165). Als men de profeet
Zacharia als spreker ziet, moet men
wel tot deze vertaling komen, omdat
er geen aanwijzingen zijn dat Zacha-
ria inderdaad naar de volken gezon-
den is. Volgens de gewijzigde ver-
taling zou Zacharia ook over het lot
van de volken geprofeteerd hebben
(’aangaande de volken’; vgl. het eer-
ste en tweede visioen). Maar de uit-
leg moet niet de keuze van de Hebr.
grondtekst bepalen, maar de tekst
juist de uitleg. Het Hebr. werk-
woord šālach (’zenden’) komt vaak
voor, waarbij het einddoel van de
zending normaliter door het voor-
zetsel ’el wordt aangegeven (vgl.
BDB, p1018v; KBL, p975v). De
vertaling ’naar de volken’ is daarom
ontegenzeggelijk juist. Zie voor het
Hebr. gôjim (’volken’) overigens bij
1:15.

die u uitgeplunderd hebben: De vol-
ken waarnaar de Engel des Heren

wordt gezonden, worden beschre-
ven als ’de volken die de Judeeërs
uitgeplunderd hebben’. Het deel-
woord haššōlel̂ım (’die . . . uitge-
plunderd hebben’) geeft een voort-
durende houding aan. De bedoelde
volken zijn natuurlijk allereerst de
volken die aan Israëls verstrooiing
schuldig zijn (1:15,19–21), waaron-
der ook Babel (2:7; vgl. 2Kn21:14;
Jr15:13; 17:3). Maar de andere vol-
ken in de omgeving van Palestina
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kunnen er ook bij worden inbegre-
pen. Uit alle omliggende landen
worden de Joden naar Palestina te-
ruggeroepen (vs6v), omdat over al
die landen het oordeel aanstaande
is (vgl. Js10:6,12; 47:6; Hk2:8).

Zoals reeds gezegd wordt dit vers
pas definitief vervuld in de tijd vlak
na de tweede komst van de Messias,
de wederkomst van de Heer Jezus
(’na de heerlijkheid’). Eerst komt
de Messias terug en verzamelt Hij
zijn volk (2:6–8; 9:11v; Js43:5v en
zie boven), waarna Hij Israël als een
tuchtroede voor andere volken gaat
gebruiken (2:8v; 9:13; Js11:14v;
43:14). Zie voor deze tijdsvolg-
orde uitdrukkelijk Mt24:29–31 en
25:31vv (vgl. ook Ez28:25v). Voor-
dat de Heer Jezus als de grote Sa-
lomo (Mt12:42) over de aarde zal re-
geren, moet Hij eerst als de grote
David (Mt22:41–45) zijn vijanden
onderwerpen en (door strijd) de
vrede voor deze aarde verwerven
(vgl. Js63:1–6; 1Ko15:25). Hier-
bij gebruikt Hij soms zijn volk
Israël (vgl. vs9; 9:14v; 10:3,11;
12:4–9; Mi5:6–8; zie uitgebreid Ou-
weneel, 1977, p191vv). Misschien
ligt in dit vers nog wel een verwij-
zing naar de inval van Gog in Pa-
lestina, vlak na de oprichting van
het Vrederijk (zie Ez38–39, dat zich
chronologisch gezien na Ez36–37 af-
speelt; pas na Gog’s inval zal de
volle zegen van het Vrederijk zal
aanbreken – zie Ez40–48), net zo-
als Zc2:4 naar Ez38:11 verwees.
Gog zal Palestina binnentrekken,

maar op zijn bergen vallen (zie ook
Mi5:3–5 en vgl. verder Ez39:10 met
Zc2:9 en ook 39:13,27,28 [’zij zullen
weten’]).

want: Dit tweede ’want’ geeft niet
een tweede reden voor de vlucht uit
Babel (vs7), maar de reden van de
zending van de Engel des Heren

naar de volken. De gedachtelijn in
dit gedeelte is als volgt: 1. God
roept zijn volk op om uit Babel en
omstreken te vluchten (vs6v); 2. De
reden van deze vlucht is dat het oor-
deel over deze gebieden aanstaande
is, wat door de Engel des Heren

uitgevoerd zal worden (vs8a, begin-
nend met ’want’); 3. Waarom zendt
de Here zijn Engel ten oordeel?
Omdat de volken het in het ver-
leden gewaagd hebben hun handen
naar het door God geliefde Israël
uit te strekken. Daarmee hebben zij
niet alleen Israël aangeraakt, maar
de Here zelf gekrenkt (vs8b, begin-
nend met ’want’).

wie u aanraakt: Het werkwoord
nāgha‘ betekent ’aanraken’, maar
draagt hier duidelijk een nega-
tieve klank (’aanraken om kwaad
te doen’; zie bijv. ook Gn26:11;
Jz9:19 [’aantasten’]; 2Sm14:10 [’las-
tig vallen’]; Jr12:14 [’losslaan’]; vgl.
GHCL, p531v; TWOT, p551). De
’u’ die aangeraakt worden, zijn na-
tuurlijk de Joden. Opnieuw leest
het Hebr. een deelwoord, wat het
voortdurende karakter van de ver-
grijpen aangeeft.

raakt mijn oogappel aan: De MT
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leest hier ’zijn oogappel’ (vgl. de
SV, NV), maar dit is één van de zo-
genaamde tiqqûnê sōfer̂ım, de cor-
recties die de vroege Joodse schrift-
geleerden (soferim) in de Hebr.
tekst hebben aangebracht. Het be-
langrijkste doel van deze wijzigin-
gen was om twijfelachtige uitdruk-
kingen omtrent God (veelal anthro-
pomorfismen) te verwijderen, daar
zij meenden dat deze aan zijn waar-
digheid als God tekort deden. De
schriftgeleerden hebben hun correc-
ties echter wel nauwkeurig bijgehou-
den (vgl. Pfeiffer, p84v; Würhtwein,
p18v). Toch is het op een aan-
tal plaatsen moeilijk na te gaan of
de vermeende oorspronkelijke lezing
ooit wel echt in de Hebr. tekst heeft
gestaan. In een aantal gevallen
getuigen sommige oude vertalingen
van de vroegere lezingen. Dit laat-
ste is ook hier het geval, waar de le-
zing ’mijn oogappel’ waarschijnlijk
authentiek is (vgl. het critisch ap-
paraat in de BHS; vgl. ook Barker,
EBC, p621v). Overigens is het ver-
schil in uitleg niet erg groot, aange-
zien zowel ’mijn’ als ’zijn’ in de door
ons voorgestane uitleg op de Here

betrekking hebben (de ’Ik’-persoon
is immers de Engel des Heren).

oogappel: Het Hebr. bābhath ‘ênô
kan zowel de oogappel als de oogpu-
pil aangeven. In Dt32:10 en Sp7:2
wordt de pupil/oogappel ’̂ı̌sôn ‘aj-
jin genoemd. Het woord ’̂ı̌sôn is
een verkleinwoord van ’̂ı̌s (’man’)
en betekent ’mannetje’ (’het man-
netje van het oog’) en wijst volgens

Girdlestone (p50) op de kleine per-
soon die men in iemands oog gere-
flecteerd ziet, als men daarin kijkt
(vgl. Gr.: korē [’meisje’ of ’oogpu-
pil’], en Lat.: pupa, pupilla of pupula
[’meisje’ of ’oogpupil’]; vgl. GHCL,
p41). In Kl2:18 staat bath ‘ajjin
(lett.: ’de dochter van het oog’) en
in Ps17:8 worden beide uitdrukkin-
gen gecombineerd (’̂ı̌sôn bath ‘aj-
jin, ’de kleine man, de dochter van
het oog’). In dit vers in Zacharia
wordt echter over bābhath ‘ajjin ge-
sproken. Het kan zijn dat dit de-
zelfde uitdrukking is als bath ‘aj-
jin (dittografie van de b; Meyers,
1987, p166), maar het is ook mo-
gelijk dat het een heel ander woord
is. KBL (p106) leidt het van het
Arameese bābĥıthā’ (’klein kind’)
af, maar BDB (p93) van bābhāh of
bābhā’ (’gat’, ’opening’). Het is ech-
ter duidelijk dat het òf op de pupil
wijst (het gat waardoor licht het oog
binnenkomt), òf op de hele oogbal.

Met name Dt32:10 en Ps17:8 ge-
ven aan dat het oog een be-
kend beeld was van iets erg kost-
baars dat gemakkelijk beschadigd
wordt, moeilijk te herstellen is en
daarom uiterste zorg en bescher-
ming vraagt. Het oog vormt
zo een uitermate passend beeld
voor Gods volk. God beschermt
Israël zoals een mens zijn oogap-
pel beschermt (vgl. Ps105:12–15 en
ook Mt10:40v; 25:40,45; Mark.9:37;
Hd9:1,4v). Vgl. ook Zc4:10, waar
de ’ogen des Heren’ (in iets an-
dere zin) symbool staan voor Gods
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beschermende zorg voor zijn volk.
God is een God die met Israël in
een bijzondere relatie staat. Vijand-
schap jegens hen is daarom vijand-
schap jegens God. ‘Men kan niet de
Joden haten en tegelijk God liefheb-
ben; en men kan ook niet de Joden
uitplunderen en tot slaven maken
zonder de toorn en het oordeel van
God daarover op te roepen’ (Brun-
ner, p49). Israël is en blijft Gods
volk, wel ‘zijn zondig volk, het door
Hem gestrafte volk, maar niettemin
źı́n volk’ (Van der Woude, p60).

2:9 Vs8a noemde het feit van de
oordeelszending van de Engel des
Heren naar de volken, de tussen-
zin in vs8b (’wie u aanraakt. . . ’) gaf
de reden hiervan, en nu beschrijft
vs9a, een vervolg op vs8a, de ma-
nier waarop de Engel zijn taak ver-
vult: Hij zal de volken tot Israëls
knechten maken. Het vs9b geeft
tenslotte het grote doel : de Judeeërs
(en ook de volken) zullen erkennen
dat de Messias met Goddelijk gezag
bekleed is, omdat Hij door de Here

zelf is gezonden.

Voorwaar, zie: De uitdrukking k̂ı
hinnen̂ı (’lett.: ’want zie’) wordt in
de profetische geschriften gebruikt
om een bijzonder nadrukkelijk be-
wering in te leiden, wat nog door
het futurum instans (zie onder) ver-
sterkt wordt (zie bijv. Js3:1; 65:17;
Jr1:15; 25:29; Zc2:10; 3:8,9; Ml4:1;
Baldwin, p110).

Ik beweeg mijn hand tegen hen: De
grondbetekenis van het Hebr. werk-

woord nûph is ’heen en weer be-
wegen’ (BDB, p631v). Gewoonlijk
wordt het gewoonlijk in de hif‘il
gebruikt voor iets ’bewerken’ (d.i.:
’het heen en weer bewegen van een
werktuig’; bijv. Ex20:25; Dt23:25
[’slaan’]), voor het ’schudden’ van
een zeef (Js30:28) of voor het ’be-
wegen’ van bepaalde offers (de ’be-
weegoffers’; bijv. Lv7:30). Op een
aantal plaatsen geeft het het ’bewe-
gen’ van een hand aan, als signaal
(Js13:2), ter genezing (2Kn5:11),
of, zoals ook hier, als bedreiging
(Jb31:21; Js11:15; 19:16; GHCL,
p540v). De ’hand’ van God spreekt
van zijn grote macht: een handbe-
weging is genoeg om zijn vijanden
voorgoed te overwinnen en knech-
ten in heren en heren in knech-
ten te veranderen (vgl. Ex3:20;
15:6v,11v; Dt4:34; Ps17:7; 21:9;
89:14; 98:1; 118:16v; 138:7; Js31:3;
41:10; 63:12; Jr21:5; 51:25; Ez6:14;
14:9,13; 16:27; 20:33v; 25:7,13,16;
35:3; Zf2:13; vgl. ook Ex14:21,26).
Zoals in vs8 de metafoor van Gods
’oog’ werd gebruikt, zo wordt hier
gesproken over Gods ’hand’.

De grammaticale konstruktie is een
zgn. futurum instans (hinnēh +
pronomen suffix + participium).
Deze geeft gebeurtenissen aan die
enerzijds in de nabije toekomst lig-
gen, en anderzijds zeker zijn van
vervulling (GKC, §116p; IBHS,
§37.6f ). Een redelijke Nederlande
weergave hiervan is: “Zie, ik ga mijn
hand tegen hen bewegen. . . ”.
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en zij zullen hun knechten ten buit
worden: Het Hebr. wehājû geeft
hier een gevolg aan: ‘zij zullen wor-
den’. In vs8 werd Israël geplunderd
(haššōlel̂ım); nu worden de plun-
deraars zelf tot buit (šālal). De
missie van de Engel des Heren

leidt tot een rolverwisseling: Zij
die Israël beroofden, worden nu zelf
tot buit; zij die Israël tot knech-
ten maakten, worden nu zelf tot
knecht. Parallelteksten zijn Js14:2
en Jr30:16 (vgl. ook Js49:24–26;
53:12; 60:14; Jr50:33v; Hk2:6–8;
2Th1:6). Het woord ’knechten’
moet niet in de zin van ’slaven’ op-
gevat worden, maar geeft hier (zo-
als in het oude Midden-Oosten veel-
vuldig voorkwam) de positie van
’vazalvorsten’ t.o.v. hun soeverein
aan. Zolang de onderlinge relatie
tussen beide vorsten goed was en de
knechten hun heer erkenden, bete-
kende dit niet noodzakelijk een be-
staan in slavernij (vgl. 2Sm8:2,6,14;
2Kn17:3; Van der Woude, p54;
ISBE, 4,419v). ‘De gedachte van
een knecht die meester wordt, is de
kern van vergeldende gerechtigheid
in het oude Midden-Oosten’ (Mey-
ers, 1987, p167).

Dan zult gij weten dat de Here

der heerscharen Mij gezonden heeft:
Dit vers handelt niet over Zacha-
ria’s eigen zending (in de trant van
Dt18:21v), maar over die van de En-
gel des Heren, die al vanaf vs6 het
woord voert (vgl. vs11, 4:9 en 6:15).
Hij was immers door de Here der
heerscharen gezonden (vs8). Zijn

woorden eindigden niet halverwege
vs9 (zo Baldwin, p110), maar gaan
door tot en met vs13 (vgl. het wisse-
lende gebruik van ’Ik’ en ’de Here’
in vs10v). Door de vervulling van
de voorafgaande profetieën, zullen
de Judeeërs (’gij’ is meervoud) ge-
waarworden dat de Engel des He-

ren met een Goddelijke opdracht
tot hen was gekomen. Het is één
ding om een profetie aan te horen,
het is iets anders deze ook te geloven
en de beweringen serieus te nemen.

Israël heeft altijd al tekenen gezocht
(Mt12:38; 16:1; Lk11:16; Jh4:48;
6:30; 1Ko1:22), maar straks zullen
ze die ook overvloedig krijgen. Als
de wedergekomen Jezus van Naza-
reth Israëls vijanden onder zijn voe-
ten zal vertreden, zal Israël erken-
nen dat Hij inderdaad de Gezon-
dene van God is. Het belangrijk-
ste doel van de gebeurtenissen van
vs8v is daarom niet dat Israël ver-
lost wordt, maar dat de Messias,
die vroeger door slechts weinigen er-
kend en geloofd is (Jh1:14; 6:68v;
17:8,25), straks verheerlijkt zal wor-
den, zodat iedereen zijn naam zal
belijden (Fp2:9–11) en zal erkennen
dat Hij de Gezondene van God is
(vgl. Jh17:21,23 en zie ook Jh3:17;
5:23,36–38; 7:28v; 8:42; 9:7; 12:49;
17:18; 20:21; 1Jh4:9v,14 en verder
Nm16:28v; Js49:22v; Jh13:19; Fein-
berg, 1965, p40)). In Ez komt
de uitdrukking ’dan zult gij weten’
overigens veelvuldig voor (zie bijv.
6:7,10,13,14; 7:4,9,27; e.a.p.).
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2:10 Vs6–9 bevatte een oproep aan
de resterende ballingen om naar Je-
ruzalem terug te keren. Met vs10
begint nu een tweede oproep, dit
keer gericht aan de inwoners van
Jeruzalem, om zich in toekomstige
zegeningen van Sion te verheugen
(vs10v; zie de inleiding op vs6). In
Zc2 is een duidelijke opklimming
aanwezig: Vs1–5 spreken over het
nieuwe Jeruzalem, Vs6–9 over de te-
rugkeer van de ballingen daarnaar
en het oordeel van de omliggende
volken, maar vs10–12 gaan nóg ver-
der: Ze beschrijven de terugkeer van
God zelf naar Sion en de zegeningen
die daardoor over Juda en de aarde
zullen komen.

Jubel en verheug u!: Het Hebr.
ronn̂ı weśimcĥı is een oproep tot
uitbundige vreugde en blijdschap,
gericht aan de dochter van Sion
(de imperativus is aan een vrou-
welijke persoon e.v. gericht). Het
werkwoord rānan (’jubelen’) bete-
kende oorspronkelijk ’trillende ge-
luiden voortbrengen’ en geeft be-
halve in Kl2:19 [’kermen’] altijd
uitbundige vreugde aan (Lv9:24;
Jb38:7; Js35:6; 44:23; 49:13). Deze
jubelroep is i.h.b. met de vreugde
van het Vrederijk verbonden (zie
bijv. Ps92:5; 95:1; 96:12; 98:4,8;
132:9,16; vgl. GHCL, p771; TWOT,
p851). Het werkwoord śāmach
(’verheugen’) komt van een stam
die ’schijnen’ of ’licht geven’ bete-
kent (vgl. Sp13:9 [’brandt blijde’]),
en duidt meer op een innerlijke
vreugde die in iemands houding tot

uitdrukking komt. De voornaamste
reden voor deze blijdschap ligt in
de Here en het heil dat Hij geeft
(2Kr20:27; Ps5:12; 9:3; 32:11; 40:17;
64:11; 92:5). Israël werd vroe-
ger bij de feesten in het heilig-
dom al tot deze vreugde opgeroe-
pen (Dt12:7; 14:26; 16:11; 26:11;
27:7), maar straks in het Vrede-
rijk zal de vreugde pas volmaakt
zijn (Ps14:7; Js9:2; 25:9; 35:10;
51:3,11; 65:14–19; zie GHCL, p791;
TWOT, p879).

De reden tot vreugde is hier niet
zozeer de terugkeer van de ballin-
gen (vs6v) of het oordeel van de
heidenvolken (vs8v), maar de terug-
keer van de Here naar Sion en zijn
wonen in Jeruzalem (zie het vervolg
van vs10). Later zal Zacharia (wel-
iswaar in iets andere bewoordingen)
opnieuw over de komst van deHere

spreken, namelijk als Hij in de per-
soon van de ’Koning’, de Messias
bij zijn volk komt (9:9; vgl. ook
Js52:7–9). Zowel de eerste komst
van God tot zijn volk in de tijd
van de evangeliën (vgl. Mt1:23) als
zijn tweede komst straks in heer-
lijkheid zijn een reden tot vreugde.
De tijdsruimte tussen beide kom-
sten ligt echter buiten het gezichts-
veld van de OT profetie, waardoor
beide soms met elkaar verbonden
worden (vgl. bijv. Js9:5v; 61:1–3).
In 9:9v profeteert Zacharia tegelij-
kertijd over beide komsten van de
Messias, maar hier in 2:10 ligt de
nadruk op Gods wonen bij zijn volk
zoals dat na ’de heerlijkheid’ van de
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wederkomst van de Heer Jezus (vs8)
zal zijn. In 1:16 werd de nieuwe
heerlijkheid van Jeruzalem beloofd,
in 2:1–5 gezien, maar hier klinkt de
oproep om zich erin te verheugen.

Zacharia’s oproep komt qua be-
woording met drie andere oproe-
pen tot vreugde in het OT over-
een, die alle drie met Gods wo-
nen in Jeruzalem en de zegeningen
van het Vrederijk in verband staan:
“Juicht en jubelt (s.ach

al̂ı wārōn̂ı),
inwoners van Sion” (Js12:6); “Ju-
bel (ronn̂ı), gij onvruchtbare, die
niet gebaard hebt; breek uit in geju-
bel en gejuich (pis.cĥı rinnāh wes.ach
al̂ı)” (Js54:1); en “Jubel (ronn̂ı),
dochter van Sion; juich (hār̂ı‘û),
Israël; verheug u en wees vrolijk
(śimcĥı we‘olẑı) van ganser harte,
dochter van Jeruzalem” (Zf3:14).
Andere redenen voor blijdschap zijn
de verlossing van Israël (Js35:10;
49:13; 51:11; Zc10:7), de verge-
ving van zonden (Js61:10), het leven
in gemeenschap met God (Ps16:11;
51:14), het God prijzen in de tempel
(Ps42:5; 43:4), ook op feestdagen
(Ps81:2–4), het zien van Gods ge-
rechtigheid (Ps48:11v; 98:1–3), zijn
koningschap (Ps47:2v) of zijn recht-
vaardige regering (Ps97:1v), het
herstel van de schepping (Js65:18v;
Jl2:21v), de toekomstige heerlijk-
heid van Israël (Jr30:19; 31:11–14;
33:11) of de komst van Gods Leraar
(Jl2:23).

gij dochter van Sion: Zoals in
vs7 over de ’dochter van Babel’

werd gesproken, zo komt hier de
uitdrukking ’de dochter van Sion’
voor. Deze kan een personifica-
tie van de stad Sion zijn (Ps9:15;
Kl2:8,18), die dan met een jonge
vrouw wordt vergeleken (vgl. Kl1:6;
2:13), maar ook kunnen de in-
woners van Sion bedoeld worden
(zie bijv. Kl2:10: ’de oudsten van
de dochter van Sion’). Zacha-
ria gebruikt deze uitdrukking hier
in de laatste betekenis (zie verder
9:9; Js1:8; 10:32 en 16:1 [’de berg
van de dochter van Sion’]; 52:2;
62:11; Jr4:31; 6:2,23; Kl2:1,4; 4:22;
Mi1:13; 4:8,10,13; Zf3:14; Mt21:5;
Jh12:15; vgl. ook Js12:6; Jr51:35:
’bewoonster (jôšebheth) van Sion’).
De inwoners van Sion worden ook
wel ’de kinderen van Sion’ (Kl4:2;
Jl2:23; Zc9:13) of ’de dochters van
Sion’ (Hl3:11; Js3:16v; 4:4) ge-
noemd. Misschien bevat de uitdruk-
king in dit vers nog een toespeling
op het bekende beeld van de bruid-
bruidegom relatie, waarmee de ver-
houding tussen de Here en zijn
volk in het OT vaak werd beschre-
ven (2Kn19:21; Js37:22; Kl2:13: ’de
jonkvrouw, de dochter van Sion’;
vgl. Js54:5–8; 62:5; Jr2:2; Hs2:18v;
zie ook Follis).

want zie, Ik kom in uw midden
wonen: De reden van de vreugde
ligt in de komst van de Here

naar Sion. Net als in vs9 is de
grammaticale constructie een futu-
rum instans (hinnen̂ı bā’ = ’Ik sta
op het punt om te komen’), dat
normaal een dreigende klank heeft
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(vgl. vs9), maar waarop dit vers
één van de weinige uitzonderingen
vormt (Meyers, 1987, p167). Het
tweede werkwoord wešākantĥı is een
perfectum, dat na een deelwoord
(bā’) een daaropvolgende toestand
aanduidt (IBHS, §37.7.2): “en na-
dat Ik gekomen ben, zal Ik in uw
midden komen wonen”. Van het
Hebr. werkwoord šākan (’wonen’) is
het woordmǐskān (’woonplaats’) af-
geleid, dat o.a. voor de de ’taber-
nakel’ (Ex25:9; 26:1) en de tempel
gebruikt wordt (’woning’; Ps46:5;
84:2; 132:5).

Heel de geschiedenis door was het
Gods bedoeling om bij zijn volk te
’wonen’. Dit wonen moet echter
niet in de meest letterlijke zin van
’Gods verblijfplaats’ worden opge-
vat (vgl. 1Kn8:27; Js66:1), maar
meer in de zin van ’Gods tegenwoor-
digheid’, al dan niet door zichtbare
tekenen aangegeven (bijv. door de
wolkkolom; zie bij vs5). Afgezien
van Dt33:16 (’Hij die in de braam-
struik woonde [̌sākan]’; vgl. Ex3:2)
wordt hier vlak na de uittocht voor
de eerste keer over gesproken. Mo-
zes wordt daar geboden een hei-
ligdom (de tabernakel) te bouwen
zodat de Here daarin kon wo-
nen (Ex25:8; 29:45v; vgl. Lv26:11v;
Nm5:3; 35:34). De wolkkolom
vormde hierbij het zichtbare teken
van Gods persoonlijke aanwezigheid
(Ex40:34–38; Nm9:17v,22). La-
ter werd deze ’tijdelijke’ woonplaats
in een meer definitieve omgezet,
de tempel in Jeruzalem (1Kn6:13;

8:12v; Ps132:13v), omdat dat de
plaats was die de Here zichzelf had
verkoren (Dt12:11; Ps74:2). Vlak
voor de ballingschap trok de Here

zich echter uit de tempel terug
(Ez9:3; 10:4,18v; 11:22v), waarbij
Hij dus zijn aardse woning prijsgaf
(Ps74:1–11; Jr7:1–15).

Later kwam God daarna opnieuw
tot zijn volk, namelijk in de Per-
soon van de Heer Jezus (Jh1:14).
In Hem woonde God opnieuw op
aarde (Ko1:19; 2:9), totdat Hij
naar de hemel terugkeerde. Op
de eerste pinksterdag werd de ge-
meente door de komst van de Hei-
lige Geest Gods woonplaats op
aarde (1Ko3:16; 2Ko6:16; Ef2:21v;
vgl. ook Mt18:20; 1Ko14:25), hoe-
wel God ook in elke christen af-
zonderlijk woont (1Ko6:19; Ef3:17).
In het Vrederijk zal God opnieuw
in een heiligdom op aarde komen
wonen (Ez37:27v; 43:7,9), dat zich
ook weer te Jeruzalem zal bevin-
den (Jr3:17; Jl3:17,21; Zc8:3; vgl.
Zf3:14–17 en vgl. ook het hemelse
Jeruzalem in Op22:3). Over deze
tijd profeteert Zacharia hier. Aan
het eind van het Vrederijk, als God
een nieuwe hemel en aarde gescha-
pen zal hebben, zal God definitief
op aarde komen wonen: “Zie, de
tabernakel van God is bij de men-
sen en Hij zal bij hen wonen, en
zij zullen zijn volk zijn en God zelf
zal bij hen zijn, hun God” (Op21:3).
Steeds is Gods wonen op aarde een
gevolg van zijn verlossing. Zo was
het bij de uittocht, toen God eerst
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zijn volk uit Egypte verloste; zo was
het bij de gemeente, die Hij eerst
uit de macht van de wereld verloste
(Hd15:14; Ko1:13; 1Pt2:9), en zo is
het ook in het Vrederijk: Pas na-
dat God zijn volk zal hebben verlost
(Zc2:6–9), kan Hij bij hen ’wonen’
(2:10).

Zoals gezegd is de vervulling van
deze belofte nog toekomstig. Bar-
ker (EBC, p619) noemt vs10 terecht
een ’indirecte messiaanse profetie’,
d.i. een profetie die pas letterlijk en
volledig vervuld kan worden door
de Messias. Immers, nadat tempel
door de Judeeërs herbouwds was,
kwam de Here daar niet opnieuw
in wonen. De tempel bleef leeg en
zal pas in het Vrederijk weer door
de Here worden bewoond.

Door de persoonlijke, zichtbare
heerlijkheid van God (zie ook bij
2:5) zal Jeruzalem de politieke
en godsdienstige hoofdstad van de
aarde worden. Van daaruit zal de
zegen zich over de aarde versprei-
den (zie de volgende verzen en vgl.
Ps85:10). De aanwezigheid van de
Here zal de stad doortrekken: Zo-
als de Here een God van trouw
(Ps89:9; Zc8:8) en van heiligheid is
(Js5:16; 6:3), zo wordt Jeruzalem
de ’stad der trouw’ en de berg Sion
de ’berg der heiligheid’ (Zc8:3; vgl.
Js60:14; Ez43:7; Op21:27). Alleen
al in het aanhoren van deze profetie
lag voor de Judeeërs voldoende re-
den om de jubelroep in de mond te
nemen en de lofzang aan te heffen

(vgl. Leupold, p60).

2:11 Het gevolg van Gods wonen in
Jeruzalem is dat deze stad de volken
van heinde en verre naar zich toe zal
trekken.

en vele volken: De heidenvolken die
niet in de oordelen zijn omgeko-
men (vgl. vs8v; Mt25:31–46), zullen
net als de trouw gebleven Israëlieten
het Vrederijk mogen binnengaan, in
welke tijd deze profetie pas zijn ver-
vulling vindt. Het gaat hier dus niet
om het toetreden van proselieten tot
het volk Israël of het voegen van hei-
denen bij de gemeente, maar om de
komst van de volken naar Jeruza-
lem, omdat daar de troon van de
Messias staat (Js11:10). Het Hebr.
rabb̂ım (’vele’) betekent hier ’tal-
loze’, aangezien het niet beperkend
bedoeld is (Van der Woude, p50,56).
De tijd van de enkeling is voorbij.
Het zal straks niet meer een enkele
Rachab zijn, een enkele Naäman,
een enkele kamerling en een enkele
Cornelius, maar vele volken zullen
de Here zoeken (Mt8:11; vgl. ook
Mt28:18v; Op7:9). Hierin ligt dus
een tegenstelling met het eerste visi-
oen, waar de volken in hun gezapige
rust gezien werden. Onder Gods re-
gering van de aarde blijft hun uit-
eindelijk niets anders over dan Hem
te aanbidden in de stad die Hij daar-
voor heeft uitverkoren: Jeruzalem!

te dien dage: De uitdrukking bajjôm
hahû’ (’te dien dage’) vormt een
vaste verwijzing naar wat elders in
het OT ’de dag des Heren’ heet
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(Cotterell, p313: ’discourse mar-
ker ’). Soms verwijst het naar een
historische gebeurtenis terug, maar
vaak heeft het een eschatologische
betekenis. In dat geval verwijst
het naar de toekomstige gebeurte-
nissen die met het aanbreken van
het Vrederijk in verband staan (vgl.
A.B. Davidson, p374vv; Sawyer,
p58vv). Deze ’dag’ bestaat ruwweg
uit twee fasen, als eerste één van
oordeel (zie bijv. Js2:12–21; Jl1:15;
Am5:18–20; Zf1–2) en als tweede
één van zegen (zie bijv. Js24–27;
Jl2:28–32; 3:18–21; Am9:11–15;
Zf3). De komst van de Messias
vormt de overgang van de eerste
naar de tweede fase (zie Op6–18
[oordeel], 19 [wederkomst Chris-
tus], 20 [zegen]; zie uitgebreid Bar-
ker, EBC, p619v). De ’dag des
Heren’ beperkt zich daarom niet
tot Israël, maar betreft alle vol-
ken (vgl. Ob:15), omdat de ge-
beurtenissen die met die dag ver-
bonden zijn, de aarde voorberei-
den op de heerlijkheid van het Vre-
derijk, als God zelf op de aarde
woont (vgl. ZPEB, 2,46v; Payne,
p131vv). Met name het tweede deel
van Zc bevat veel verwijzingen naar
de ’dag desHeren’ (zie 3:10; 8:6,23;
9:16; 11:11; 12:3v,6,8v,11; 13:1v,4;
14:4,6,8v,13,20v). In al deze hoofd-
stukken zijn de thema’s van oordeel
en van zegen beide duidelijk aanwe-
zig.

zullen gemeenschap zoeken met de
Here: Het werkwoord lāwāh be-
tekent in de (hier gebruikte) nif‘al

’gevoegd worden bij’ (passief) of
’zich voegen bij’ (reflexief). De
naam ’Levi’ is bijv. van de stam
lāwāh afgeleid (Gn29:34: ’nu zal
mijn man zich ditmaal aan mij
hechten [lāwāh]’), waarnaar later bij
het ’zich aansluiten (lāwāh)’ van de
stam Levi bij Aäron in een woord-
speling wordt verwezen (Nm18:2,4).
Js14:1 beschrijft met dit werkwoord
het zich bij Israël aansluiten van
vreemdelingen en Js56:3,6 en Jr50:5
het zich bij de Here willen ’aan-
sluiten’ van resp. de volken en
de uit ballingschap terugkerende
Israëlieten, wat betekent dat zij ge-
meenschap met Hem willen hebben
(vgl. verder Es9:27; Dn11:34; BDB,
p530v). In deze laatste zin wordt
het werkwoord ook hier gebruikt:
de volken willen de Here zelf zoe-
ken en begeven zich daarom naar
Jeruzalem (reflexieve betekenis; vgl.
de LXX: ’en vele volken zullen de
toevlucht nemen tot de Here’).

Zacharia verwijst in dit vers op-
nieuw naar de vroegere profeten
(Js14:1; 56:3–8), die al over de
komst van de volken naar Israël ge-
profeteerd hebben. Toch gaat Za-
charia verder. Js14 sprak nog al-
leen over het zich aansluiten bij
Israël, maar Zacharia over het zich
bij de Here aansluiten; en Js56
sprak alleen nog over ’vreemdelin-
gen’, terwijl Zacharia over ’vele vol-
ken’ profeteert. Zowel in Js56:3v,6
als in Jr50:5, de twee plaatsen waar
lāwāh in soortgelijke zin gebruikt
wordt als hier, staat het ’gemeen-
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schap zoeken met de Here’ in ver-
band met een verbond. Blijkbaar
ligt aan deze tekst ook zo’n ver-
bondsgedachte ten grondslag, aan-
gezien het vervolg verbondsbeloften
geeft (’tot volk zijn’, ’in uw mid-
den wonen’; zie onder). Niet al-
leen Israël, maar alle volken op de
aarde zullen in het Vrederijk de ze-
gen bezitten van het ’kennen’ van de
Here, d.i. met Hem gemeenschap
hebben (vgl. voor Israël Jr31:34).

De volken zullen deze gemeenschap
met de Here zoeken. Zoals de
stam Levi zich bij de priester Aäron
voegde, zo zullen de volken zich
straks in het Vrederijk bij het pries-
tervolk Israël voegen (Ex19:6), om
samen de Here te verheerlijken
(Js61:5v). Gods aanwezigheid in
Jeruzalem zal voor de volken ge-
noeg reden zijn om daar naar-
toe te trekken (vgl. Ps22:28–32;
Js2:2v; 11:10; 45:14,20–24; 49:22v;
55:4v; 60:1–16; 66:18,23; Jr16:19;
Mi4:2; Zc8:22v; 14:16; Ml1:11;
Op15:4; vgl. ook Ps47:10 [SV];
67; 68:30,32v; 72:9–11,17; 96–100;
Js52:10; Rm11:12,15). De vol-
ken zullen dan niet langer open-
lijk opstandig zijn zoals vroeger
(zie Ps2:1–3; 46:7; 48:5–8; 83:3–9;
Js17:12; Mi4:11v; Zc12:3). Alle vol-
ken moeten in het Vrederijk naar
Jeruzalem optrekken om daar de
Here te aanbidden, zelfs zij die
zich slechts veinzend hebben on-
derworpen (Ps18:44v; 66:3; 76:11v;
Zc14:16–19).

en zij zullen Mij tot een volk
zijn: Zoals Israël op grond van het
Sinäıtisch verbond Gods volk werd
(Ex6:6; 19:6; Lv26:12; Dt26:18v;
27:9; 29:13; 1Sm12:22; 2Sm7:23v;
2Kn11:17; 1Kr17:22; 2Kr23:16;
Jr7:23; 11:4) en straks opnieuw in
deze relatie met Hem zal staan
(Jr24:7; 30:22; 31:1,33; 32:38;
Ez11:20; 14:11; 36:28; 37:23,27;
Zc8:8; 13:9), zo zullen straks vele
volken (gôjim) de Here ’tot een
volk [‘am; zie bij 1:15]’ zijn. In
Js56:7 sprak Jesaja nog over ’vol-
ken [‘ammı̂m; m.v.]’, maar Zacha-
ria ziet alle naties van de aarde ge-
zamenlijk als het ene volk van God
naar Jeruzalem trekken, waarmee
zij in dezelfde verbondsrelatie met
God gebracht zijn als het uitver-
koren volk Israël. Dit voorrecht
gaat zelfs zó ver dat straks ook een
deel van de vreemdelingen een erf-
deel in Palestina een erfdeel zal krij-
gen (Ez47:21–23; vgl. ook Ex12:49;
Nm9:14; Dt29:11–13)! Overigens,
ook in de christelijke bedeling heeft
God een eigen ’volk’, te weten
de gemeente, die Hij ’uit de vol-
ken voor zijn naam heeft aangeno-
men’ (Hd15:14; Rm9:24–26; Tt2:14;
1Pt2:9v).

Mij: De spreker is nog steeds de
Engel des Heren, die soms met
de Here vereenzelvigd wordt, maar
soms ook van Hem onderscheiden
(zie bij 1:11). De Engel claimt in dit
vers a.h.w. de volken als zijn recht-
matige bezit (Ps2:7v; vgl. Js49:6v).
Enkele handschriften van de LXX
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en Syr. lezen overigens ’Hem’ i.p.v.
’Mij’.

en Ik zal in uw midden wonen:
Het is opmerkelijk dat het ver-
volg niet luidt: “en Ik zal hun
tot God zijn”, het meest gebruike-
lijke vervolg op de belofte “zij zul-
len Mij tot volk zijn” (vgl. Ex6:6;
Lv26:12; Dt29:13; 1Kr17:22; Jr7:23;
11:4; 24:7; 30:22; 31:1,33; 32:38;
Ez11:20; 14:11; 36:28; 37:23,27;
Hs2:22; Zc13:9). Het vervolg luidt
ook niet: “en Ik zal in hun mid-
den wonen”, maar het is: “en Ik zal
in uw midden wonen”, d.i. in het
midden van de Judeeërs, of beter:
in het midden van Sion (vs10; vgl.
een soortgelijke combinatie [van ’tot
volk zijn’ en ’wonen’] in Lv26:11v
en 2Ko6:16). Ook al treden de
volken in dezelfde verbondsrelatie
met God als Israël, Israël blijft toch
’meer’ volk van God dan de hei-
denen. Gods roeping en verkie-
zing zijn onberouwelijk (Rm11:29)
en Israël heeft nu eenmaal de oud-
ste ’rechten’ om Gods volk te zijn
(Dt7:7v; Zc2:12). Vandaar dat er in
het Vrederijk toch een onderscheid
is tussen de heidenvolken en Israël,
dat immers het geweldige voorrecht
bezit daar te wonen waar de Here

woont, in Palestina. Om die reden
moeten de volken telkens naar Jeru-
zalem trekken als ze de Here willen
aanbidden (Zc8:22v; 14:16).

Deze zegen van de aarde door
Israël heen vormt de eindvervul-
ling van Gods eeuwenoude belof-

ten aan Abraham (Gn12:3; 18:18;
22:18). In de christelijke bedeling
liggen de zaken tussen Israël en de
heidenvolken echter anders: Nu is
er geen verschil tussen ’Jood’ en
’Griek’ (Hd10:35; Rm10:12; Gl3:28;
Ko3:11; vgl. Jh4:20–24; 10:16). Dit-
zelfde geldt ook voor de nieuwe
aarde, als God bij de mensen zal wo-
nen, zonder verder onderscheid naar
volk of ras. Dan zullen alle mensen
’zijn volk’ vormen (Op21:3).

Dit is de derde verwijzing in Zc2
naar Gods wonen in Jeruzalem (zie
vs5,10). Vroeger was de aanwezig-
heid van vreemde volken in Pales-
tina en de afwezigheid van de Here

voor Israël een straf geweest, maar
nu profeteert Zacharia over een tijd
dat de Here weer in de tempel
woont en de aanwezigheid van vol-
ken een zegen is.

Dan zult gij weten dat de Here

der heerscharen Mij tot u gezon-
den heeft: Voor de tweede maal
verdedigt de Engel des Heren met
deze woorden zijn zending. Er zijn
drie verschillen met vs9: Ten eerste
was de aangesproken persoon in vs9
een tweede persoon mannelijk meer-
voud, waarmee gedoeld werd op de
nog niet teruggekeerde Israëlieten
en misschien ook op de volken, waar
de Engel naartoe was gezonden,
maar hier wordt een tweede persoon
vrouwelijk enkelvoud aangesproken,
dus de dochter van Sion (vs10), de
gezamenlijke groep inwoners van Je-
ruzalem. Ten tweede voegt dit vers
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de woorden ’tot u’ toe. De belang-
rijkste opdracht van de Engel was
niet om de volken te oordelen, maar
om zijn eigen volk voor te berei-
den op de komst van de Here (vgl.
ook Mt23:37 met Ps110:3). En ten
derde werd de Goddelijk autoriteit
van de Engel in vs9 duidelijk door
zijn oordeel van hun vijanden, maar
hier door het zien van Gods terug-
keer naar Sion en door de gezind-
heidsverandering van de heidenvol-
ken. Tot zoiets is toch alleen de En-
gel des Heren in staat?

2:12 In vs11 werd over de volken
gesproken, maar vs12 vernauwt het
gezichtsveld tot ’Juda’ (vs12a) en
’Jeruzalem’ (vs12b). De heidenen
worden wel net als Israël in een ver-
bondsrelatie met de Here gebracht
(vs11), maar daarmee is het on-
derscheid met Israël toch niet ver-
dwenen. Juda blijft toch meer dan
de heidenvolken en Jeruzalem meer
dan de andere steden van de wereld.
Jeruzalem blijft immers de stad die
de Here verkoren heeft. En om-
dat Hij in Jeruzalem komt wonen,
zal straks het hele gebied van Juda
heilig zijn (vs12).

En de Here zal Juda in bezit ne-
men: De Hebr. stam nāchal heeft
als basisbetekenis: ’het tot blij-
vend bezit geven of ontvangen van
goederen als gevolg van erfopvol-
ging’. Dit laatste element kan af-
wezig zijn, maar de blijvendheid is
inherent aan dit werkwoord (vgl.
Sp14:18; TWOT, p569). De mo-

gelijke vertalingen luiden daarom
’iets ontvangen als bezit’, ’iets ont-
vangen als erfenis’, ’bezitten’ of
soms ook ’in bezit geven’. nāchal
wordt in het OT bijv. gebruikt
voor het Israëls in bezit nemen van
het beloofde land (Ex23:30; 32:13;
Jz14:1; 17:6; 19:49; vgl. ook Ri11:2;
Ps119:111) of van het toekomstige
land (Ps69:37; Js57:13; Ez47:14).
Slechts twee maal is de Here het
onderwerp van het werkwoord. Eén
keer staat er dat de Here de vol-
ken ’bezit [nāchal ]’ (Ps82:8) en een
maal dat Israël de erfenis van de
Here is (Ex34:9). Alleen Zacharia
gebruikt het werkwoord nāchal met
de Here als onderwerp en het land
Juda als lijdend voorwerp. Petersen
(1984, p183) concludeert hieruit dat
Zacharia dit werkwoord opzettelijk
op deze nieuwe manier gebruikt om
te benadrukken dat niet alleen het
volk Israël, maar ook het land Pa-
lestina (en i.h.b. Juda) in Gods ogen
belangrijk is. Het land behoort niet
aan de Perzen of enige andere natie
(vgl. het eerste visioen), maar aan
de Here (vgl. het tweede en derde
visioen).

Meyers (1987, p169) meent echter
dat ’Juda’ hier, net als in Ex34:9 en
Ps82:8, niet op het land Juda, maar
op de ’Judeeërs’ doelt. Bovendien
volgt later een landaanduiding (’op
heilige bodem’). Toch kan Zacha-
ria best het gebied Juda bedoelen,
want voor hem is ook het land heel
belangrijk, want Juda is het gebied
dat God straks zal zegenen en Je-
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ruzalem is de stad waar Hij straks
zal wonen (vgl. 1:12; vgl. ook het
woord ’erfdeel’ onder). De Here

erkent geen ander stuk grond dan
’de heilige bodem’ als Juda’s land-
gebied (vgl. 12:6). In Js14:2 zijn de
volken het ’erfelijk bezit (nāchal)’
van Israël, maar hier is Israël op zijn
beurt het erfdeel van de Here.

als zijn erfdeel: Het Hebr. chēleq
(’deel’ of ’erfdeel’) komt van een
stam met de betekenis: ’het deel
dat iemand door de wet of door
gewoonte geeft of ontvangt’, waar-
van ook de afgeleide betekenissen
van ’het door God bepaalde deel in
het leven’ en ’het lot’ komen (vgl.
Jb31:2; Pr3:22; Js61:7). Het Ned.
woord ’aandeel’ geeft op veel plaat-
sen de betekenis van chēleq goed
weer (vgl. GHCL, p284; TDOT,
4,447vv). Zo wordt de Here aan
de ene kant ’het deel (chēleq) van
Jakob’ genoemd, omdat Israël de
Here mocht kennen en vereren
(Jr10:16; 51:19; vgl. Dt4:19; Ps16:5;
142:6), maar aan de andere kant
is Israël ’het deel (chēleq) van de
Here’, omdat dat volk Hem ’toebe-
deeld’ was om voor te zorgen en te
beschermen (Dt32:9). Op een aan-
tal plaatsen wordt chēleq in verband
met de verdeling van land gebruikt
en betekent dan ’bouwland’ of ’ak-
ker’ (2Kn9:10; Am7:4).

Alle stammen bezaten een deel
van het land behalve Levi (Dt10:9;
12:12; 14:27,29; Jz14:4), want
die stam had de Here als deel

(Nm18:20). In deze betekenis
staat chēleq vaak in parallellie met
nachalāh (’erfdeel’; afgeleid van
nāchal [zie boven]; zie bijv. Dt10:9;
2Sm20:1; 1Kn12:16: ’bezit of erf-
deel’; vgl. ook dit vers). De Here

bleef echter de uiteindelijke eige-
naar van Palestina (vgl. Lv25:23;
Dt12:10), vandaar dat de Israëliet
zijn land uit de handen van Here

ontving (Nm26:53) en ieder die zijn
aandeel weigerde, ook geen deel aan
de Here had (Jz22:25,27). Dit-
zelfde geldt voor het verdeling van
land in het Vrederijk. Ook dan
krijgt elke stam zijn ’deel’ (Ez45:7;
48:8,21). Zacharia noemt nu wat
Gods deel in die tijd zal zijn: het
landgebied van Juda. Hieronder
verstaat Zacharia waarschijnlijk het
tempelgebied (Ez48:8vv) en mis-
schien zelfs heel Israëls toekomstige
grondgebied (vgl. Dt32:9; Ps135:4).
Het land is als het ware zo nauwmet
de tempel verbonden, dat de Here

het tot zijn eigen ’bezit’ op aarde
rekent, hoewel Hij natuurlijk tegelij-
kertijd de hele aarde bezit (Ex19:5v;
Ps50:12; 82:8). Als ’Juda’ hier ech-
ter op de inwoners van Juda i.p.v.
op diens land betrekking heeft (een
wat minder voor de hand liggende
combinatie met het woord chēleq),
dan is de uitleg dat de stammen
van Israël weliswaar straks een ei-
gen stuk grond zullen krijgen, maar
dat de Here op zijn beurt al die
eigenaars, de Judeeërs zelf, tot zijn
bezit mag rekenen.

op de heilige bodem: De omschrij-
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ving van Palestina als ’de heilige bo-
dem (’adhmath haqqōdheš)’ is uniek
in het OT (maar komt verder wel
in de apokriefe literatuur voor; zie
Wijsh.12:3 en 2Macc.1:7). De uit-
drukking die er het dichtste bij
komt, is ’adhmath qōdheš [’heilige
grond’] in Ex3:5.

De stam qādhaš met zijn afge-
leide woorden geeft aan dat een
voorwerp, persoon, groep perso-
nen of een gebied ’apart gezet’ is
(dit was waarschijnlijk ook de oor-
spronkelijke betekenis) en dat daar-
mee een scheiding gemaakt is met
het wereldlijke, het niet-heilige (vgl.
Ez42:20). Zo worden bijv. de vuur-
pannen in Nm16:38 ’geheiligd’, dus
apart gezet voor de dienst aan de
Here. ’Heiligheid’ is dus het te-
genovergestelde van ’ongewijd-zijn’
(1Sm21:5; Ez22:26; 44:23). Met
name in verband met de tabernakel-
en tempeldienst waren veel voor-
werpen en personen ’heilig’. Hei-
ligheid betekent daar in de eerste
plaats ’afzondering voor de dienst
van God’, wat vaak gemotiveerd
wordt met Gods eigen heiligheid
(vgl. Lv21:1–8; vgl. Ex15:11; Js6:3).
Gods heiligheid houdt in dat Hij
geen verbinding met onreinheid kan
hebben (d.i. met dat wat met zonde
in verband staat), omdat zijn wezen
’licht’ is (1Jh1:5). Omdat God zo
vol recht en gerechtigheid is, loopt
er tussen Hem en alles wat met de
zonde in verband staat een scherpe
scheidslijn (vgl. Hk1:13), die met
het woord ’heilig’ wordt aangege-

ven (vgl. TWOT, p786vv; ZPEB,
3,173vv). Elk voorwerp of elke per-
soon die op de één of andere manier
met God in verbinding staat, moet
daarom noodzakelijkerwijs door hei-
ligheid gekenmerkt worden. Van-
daar de vele uitdrukkingen met het
woord ’heilig’: ’het heilige huis’
(1Kr29:3, lett.), ’het heilige heilig-
dom’ (Ps28:2, lett.) ’de heilige
vertrekken’ (Ez42:13), ’de heilige
plaats’ (Lv10:17; 14:13; Ps24:3),
’de heilige tempel’ (Ps5:8; 79:1;
138:2; Jn2:4,7; Mi1:2; Hk2:20), ’de
heilige woning’ (Dt26:15; Ps68:6;
Jr25:30; Zc2:13), ’de heilige woon-
stede’ (Ex15:13), ’de heilige stad’
(Ne11:1,18; Js48:2; 52:1; 64:10
[m.v.]; Dn9:24), ’de heilige berg’
(Ps2:6; 3:5; 15:1; 43:3; 48:2; 99:9;
Js11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 65:11,25;
66:20; Jr31:23; Ez20:40; Dn9:16;
Jl2:1; 3:17; Ob:16; Zf3:11; Zc8:3),
’het heilige gebied’ (Ps78:54). ’de
heilige weg’ (Js35:8) en ’het hei-
lige volk’ (Ex19:6; Js62:12; 63:18;
Dn12:7; vgl. Dt7:6; 14:2,21; 26:19;
28:9; Jr2:3).

De uitdrukking ’het heilige land’
geeft aan dat het gebied van Juda
’heilig’ zal zijn, dus aan deHere ge-
wijd. Het is ’de grond des Heren’
(Js14:2; vgl. ook Ps78:54: ’het hei-
lige gebied’ en Lv25:23). Van deze
uitdrukking is trouwens onze bena-
ming van Palestina als ’het heilige
land’ afgeleid. Maar voor Zacha-
ria vormde het niet alleen een tech-
nische uitdrukking voor het land
Israël, maar gaf het aan dat alles
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wat met God in verbinding stond,
heilig was (vgl. Js4:5 en de op-
somming hierboven). Ezechiël zag
de heerlijkheid van God naar de
tempel terugkeren en die vervul-
len, waardoor dit de ’heilige tem-
pel’ werd (Ez43:1–7). Maar Za-
charia zag ook hoe die heerlijkheid
zich over heel Jeruzalem uitstrekte
(2:5), waardoor dit tot de ’heilige
stad’ werd (14:20v), en hoe het hele
land door deze aanwezigheid van de
Here veranderd werd, waardoor dit
tot ’het heilige land’ werd (2:12).
Doordat de Here de onreinheid van
Israël wegneemt, wordt het ’veront-
reinigde land’ (Jr2:7; vgl. Lv18:24v)
het ’heilige land’ (vgl. Zc3:9; 13:1).
God zal weer in de tempel van Jeru-
zalem wonen, waardoor Jeruzalem
’de heilige stad’, Israël ’het heilige
volk’ (vgl. Js4:3) en Palestina ’het
heilige land’, ’het land des Heren’
(Hs9:3) wordt, “want Ik ben God
en geen mens, heilig in uw midden”
(Hs11:9; vgl. ook Zc8:3,8).

en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen:
Voor de tweede maal herinnert Za-
charia eraan dat de Here zijn oude
beloften aan Jeruzalem nog niet ver-
geten is en deze stad nog steeds ver-
kiest. Het land dat Hij zich vroeger
ten erfdeel verkozen had, maar wat
Hem schijnbaar ontroofd was, erft
Hij opnieuw. De stad die Hij vroe-
ger voor zichzelf had gewild, maar
die Hij schijnbaar verworpen had,
verkiest Hij nog steeds. Zoals bij
1:17 gezegd is, is deze verkiezing
niet alleen een innerlijke zaak, maar

vooral een uiterlijke: God toont zijn
verkiezing aan de volken door Je-
ruzalem overdadig te zegenen. In
1:17 was daarvan nog maar weinig
te zien, maar nu, bijna aan het einde
van Zc2, zijn de gevolgen van Jeru-
zalems verkiezing duidelijk gewor-
den. De Here zal de volken oor-
delen (vs8v), de verstrooide Joden
terugbrengen (vs6v) en weer in Je-
ruzalem komen wonen (vs10), zo-
dat de heidenvolken van alle kan-
ten zullen toestromen (vs11), omdat
Juda, de ’heilige bodem’, openlijk
als het erfdeel van de Here erkend
zal worden. Anders gezegd: Jeruza-
lem wordt de hoofdstad van de we-
reld (vgl. Js2:3). Dát houdt Gods
verkiezing in!

In het Vrederijk zullen de volken
deze verkiezing erkennen, want zij
zullen alle naar Jeruzalem moeten
komen om de Here te aanbidden
(14:16–19). In Zc2 vervaagt aan
de ene kant de heerlijkheid van Je-
ruzalems grote vijand, Babel. Ba-
bels grootheid zinkt als het ware
in de nacht weg. Maar tegelijker-
tijd treedt Jeruzalem uit de scha-
duw van haar bestaan naar bui-
ten, komt de heerlijkheid des He-

ren haar verlichten en rijst deze
stad in schoonheid, pracht en praal
op, schijnt haar glorie de aarde te-
gemoet, en wordt zij zo tot de ko-
ningin van deze aarde.

2:13 Vs13 geeft de conclusie van
het voorafgaande, waarin de zege-
ningen van het Vrederijk werden ge-
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noemd (vs10–12). Ten eerste zou
de Here bij zijn volk komen wonen
(vs10); ten tweede zouden de vol-
ken slechts in de zegen kunnen de-
len door in Jeruzalem de Here te
zoeken (vs11); en ten derde werden
Juda en Jeruzalem eraan herinnerd
welke plaats zij in Gods plannen
innamen (vs12). Ten slotte waar-
schuwt vs13 dat het moment van
Gods persoonlijke interventie in de
wereldgebeurtenissen nabij is, zo-
dat het Vrederijk op het punt staat
aan te breken. Vs13 vormt zo niet
alleen een conclusie van vs10–12,
maar ook van vs6–9 en eigenlijk van
heel Zc1 en 2. Gods plannen vinden
immers pas hun eindvervulling als
de Here zelf op de aarde gaat in-
grijpen. De opstandige volken zul-
len dan geoordeeld worden (vs8v),
maar zij die de Here oprecht zoe-
ken, zullen Hem vinden, namelijk in
Jeruzalem (vs10v). Reden genoeg
om deze God te vrezen! Vs6–9 wa-
ren aan de ballingen buiten Pales-
tina gericht en vs10–12 aan de doch-
ter van Sion, maar vs13 richt zich nu
tot elk mens (’al wat leeft’). Elke
Israëliet en ook ieder ander mens,
uit welk volk ook, moet de gespro-
ken woorden ter harte nemen en vol
ontzag Gods komst afwachten. De
enige gepaste houding bij het zien
van deze heerlijke plannen van oor-
deel en zegen, is te zwijgen.

Zwijg: Het tussenwerpsel has (’wees
stil, ’zwijg’) komt verder voor in
Ri3:19; Am6:10; 8:3; Hk2:20; Zf1:7
en in Nm13:30 en Ne8:12, waar het

als een werkwoord wordt vervoegd
(BDB, p245). Soms wordt het ge-
bruikt om de mensenmenigte bij ce-
remoniële plechtigheden tot stilte te
brengen, maar hier is het, net als
in Hk2:20 en Zf1:7, een oproep tot
de ernstige en gepaste stilte die aan
een oordeel voorafgaat (vgl. Op8:1).
In Hk2:20 sluit de roep om stilte
een serie oordeelsaankondigingen af,
maar hier beëindigt deze roep een
serie beloften (vooral vs10–12), die
echter wel het oordeel van weer-
spannige volken inhouden (vs8v).
Israël werd opgeroepen tot het lof-
lied (vs10), maar de wereld tot een
diep stilzwijgen.

al wat leeft: Onder het Hebr.
kol bāśār (lett.: ’alle vlees’) wordt
het hele menselijke ras verstaan
(Gn6:12; 7:21; Ps65:3; 145:21;
Js40:5,6; 49:26; 66:23; Ez21:4;
Jl2:28). Als de mens ’vlees’ (bāśār)
genoemd wordt, wijst dat op de
zwakheid die hem kenmerkt en
die voornamelijk met Gods almacht
en kracht contrasteert (vgl. Gn6:3;
2Kr32:8; Jb10:4; Ps56:5; 78:39;
Jr17:5). Als de mens oog in oog met
zijn God komt te staan, het schepsel
tegenover de Schepper, dan moet hij
wel in de nietigheid wegzinken, zijn
hoogmoed herroepen en voor Hem
in nederigheid en stilte neerknielen
(vgl. Jb42:5v).

voor het aangezicht des Heren: De
aarde moet niet stil worden voor
zichzelf, ook niet voor Israël, maar
voor Hem die de oorsprong is van al
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die bijzondere toekomstige gebeur-
tenissen: de Here. De uitdrukking
’het aangezicht des Heren’ (penê
jhwh) is een bekende OT uitdruk-
king, die in specifieke zin met de ere-
dienst in de tabernakel en de tem-
pel in verband kan staan (zie bijv.
Ex27:21; 28:35; Lv3:12; Dt12:18;
1Kn8:62; 9:25; Ez41:22; 43:24) en in
meer algemene zin met Gods alwe-
tendheid en alomtegenwoordigheid
(vgl. bijv. Gn10:9; Ps116:9; en ook
hier). Wanneer mensen zich van
die tegenwoordigheid van God be-
wust zijn, kunnen zij bijvoorbeeld
met God gaan spreken (vgl. Js37:14;
Kl2:19). De volken moeten zich ech-
ter eerst bewust worden dat er Ie-
mand is die hen ziet en die gereed
staat om in te grijpen.

De constructie mippenê jhwh
(lett.: ’van voor het aangezicht
des Heren’) is gebruikelijk na
(werk)woorden die vrees uitdruk-
ken. Het moet van het meer be-
kende liphnê jhwh (’voor het aan-
gezicht des Heren’) worden onder-
scheiden, want het draagt de ge-
dachte van ’vluchten’ in zich (’weg
van het aangezicht des Heren’; vgl.
ook Gn4:16 en Jn1:3 [beide: mil-
liphnê jhwh]; zie BDB, p818). In
dit geval betekent het dat de oproep
tot zwijgen vooral aan de ongelo-
vige volken gericht is, die immers
bij Gods komst voor Hem zullen
wegvluchten.

Zacharia spreekt hier niet over
’God’ (’elōĥım), maar over ’Here’

(jhwh), de naam van de Verbonds-
god van Israël (zie bij 1:3). Meestal
spreekt Zacharia over ’Here’ en
slechts in een klein aantal gevallen
noemt hij de meer algemene naam
’God’, die God vooral als Schep-
per beschrijft (8:8,23; 9:7; 12:8; zie
Hakvoort, p19vv). In 6:15; 9:16;
10:6; 11:4; 12:5; 13:9 en 14:5 komt
de naam ’God’ ook voor, maar dan
in combinatie met de naam ’Here’.
Het is merkwaardig dat de naam
’God’ pas in 6:13 voor de eerste keer
voorkomt, dus ná de acht nacht-
gezichten. Ook in dit vers zou
men op het eerste gezicht de naam
’God’ hebben verwacht, aangezien
de volken God niet bij zijn naam
’Here’ kenden, maar slechts als
’God’. Misschien ligt de reden hier-
voor wel in het algemene karakter
van Zacharia’s visioenen. Deze han-
delen weliswaar over de hele aarde
(vgl. bijv. 1:10; 4:14), maar profete-
ren over de tijd dat alle mensen die
zich voor God willen buigen, met
Hem in een verbondsrelatie mogen
treden en dan – net zoals Israël –
God bij zijn naam jhwh (’Here’)
mogen kennen (zie bij 2:11). Aan
de andere kant is de uitdrukking
’het aangezicht des Heren’ min of
meer een vaste uitdrukking in het
OT (vrijwel nergens wordt er over
’het aangezicht van God’ gespro-
ken). Maar de volledige afwezigheid
van de naam ’God’ in Zacharia’s vi-
sioenen blijft toch opmerkelijk (zie
verder bij 6:15).

want Hij maakt zich op: De stam
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‘ûr (’ontwaken’) heeft als grondbe-
tekenis: het prikkelen van een la-
tent aanwezige eigenschap tot acti-
viteit. ‘ûr wordt in zijn verschil-
lende stamvormen zowel voor le-
venloze voorwerpen gebruikt (bijv.
Hl4:16; Zc13:7) als voor gevoelens
bij mensen (’liefde’: Hl2:7; ’toorn’:
Ps78:38) en voor mensen die wak-
ker worden uit hun slaap (Zc4:1),
zichzelf opwekken tot een loflied
(Ps57:9) of in actie komen (Ea1:1;
Jl3:7). Op een aantal plaatsen heeft
‘ûr de militaire betekenis ’aanzetten
tot strijd’ (zie bijv. Ri5:12; Js52:1;
Jr6:22; 25:32; 50:41; 51:11), wat ook
hier de bedoeling is: De Here ’ont-
waakt’, namelijk met de bedoeling
om in het wereldgebeuren in te grij-
pen (Ps7:7; 35:23; 44:24; Js51:9;
vgl. TWOT, p655v).

nē‘ôr is een profetisch perfectum
(vgl. GKC, §72v,ee). De komst van
God is zó nabij dat het wel lijkt alsof
de vervulling al begonnen is. Van-
wege het vervolg van dit vers (’uit
[min] zijn hemelse woning’) moet
‘ûr hier niet door ’ontwaken’ wor-
den vertaald (ook al zal elke Joodse
lezer hieraan onmiddellijk hebben
gedacht), maar door ’zich opma-
ken’. De nif‘al is hier dus reflexief
(’Hij maakt zich op’) i.p.v. passief
(’Hij wordt gewekt’).

Vs13 geeft het antwoord op de vraag
die Zacharia’s tijdgenoten gekweld
moet hebben: “Waarom zwijgt God
zo lang?”. De aarde was in rust
(1:11) en de Here ’in slaap’. Maar

Zacharia roept het nu zijn volk toe:
De Here is weer ’ontwaakt’, zijn
liefdesijver brandt weer, en Hij staat
gereed om op de aarde in te grijpen!
Dit vers vormt zo het antwoord op
de klacht uit Ps44:24: “Waak op
(‘ûrāh)! Waarom slaapt Gij, Here?
Ontwaak! Verstoot niet voor eeu-
wig!”. Het is natuurlijk niet zo
dat God in de hemel geslapen zou
hebben, dat de gebeurtenissen op
aarde aan Hem voorbij zijn gegaan
en dat Hij daarom als Baäl gewekt
moest worden (1Kn18:27; vgl. ook
Hk2:19 met 2:20). “Zie, de Bewaar-
der van Israël sluimert noch slaapt”
(Ps121:4). Maar in de ogen van
zijn volk leek het wel zo, omdat
Hij niet ingreep toen zijn volk door
Assur en Babel weggevoerd werd.
Maar, predikt Zacharia nu, die tijd
is voorbij. De Here is weer ’ont-
waakt’. Hij staat gereed om ten be-
hoeve van zijn volk en tot verheerlij-
king van zijn naam op deze aarde te
verschijnen. Hij maakt zich op uit
zijn hemelse woning (vgl. Js26:21;
Jr31:28).

uit zijn heilige woning: Het Hebr.
mā‘ôn wordt gebruikt voor de ho-
len (’leger’, ’verblijfplaats’) van die-
ren (Jr9:11; 10:22; Na2:11), voor
een plaats van bescherming (Ps71:3;
90:1 [’toevlucht’]; 91:9 [’schutse’])
en voor de woning van God. In
het laatste geval kan daarmee
zowel de tabernakel (1Sm2:29,32;
Ps26:8; 68:6 [vgl. vs17]), de tempel
(2Kr36:15) als de hemel (Dt26:15;
2Kr30:27; Jr25:30) worden aange-
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duid. Gods woning wordt ’heilig’
genoemd, omdat de ’heilige God’ er
woont (zie bij vs12; vgl. Dt26:15;
2Kr30:27; Ps68:6; Jr25:30; vgl. ook
Ps11:4; Js57:15; 63:15; Hk2:20). In
vs12 werd het land ’heilig (qōdheš)’
genoemd, in dit vers de woning
van de Here (’zijn heilige wo-
ning’=(lett.) ’de woning van zijn
heiligheid [qodhšô]). Hij, de Hei-
lige, zal Palestina in een ’heilig land’
veranderen als Hij uit zijn ’heilige
woning’ treedt. De LXX, de oud-
Latijnse vertaling en enkele hand-
schriften van Syr. lezen overigens
i.p.v. ’uit zijn woning’ ’uit de wol-
ken’ (ek nefelōn, de nubibus ; vgl.
Op1:7).

Met de ’heilige woning’ wordt hier
niet de tempel in Jeruzalem be-
doeld, alsof Gods oordelen en zich
vanuit de tempel over de aarde zul-
len verspreiden (vgl. Am1:2; zo bijv.
Petersen, 1984, p185), maar de he-
mel. Vanuit de hemel zal God
naar zijn volk komen om hun vij-
anden te straffen en om in hun
midden, in zijn aardse woning in
Jeruzalem, te komen wonen (vgl.
14:1–5; Hd1:11; 2Th1:7; Jd:14v).
Mitchell (p144) suggereert dat Za-
charia aan Ezechiëls beschrijving
van Gods majestueuze terugkeer ge-
dacht heeft, die van ’het geluid als
het gedruis van vele wateren’ ver-
gezeld ging (Ez43:2vv). Zo’n in-
drukwekkende gebeurtenis moesten
de mensen met gepaste vrees en eer-
bied begroeten. Het begin van vs13
vormde een verwijzing naar Hk2:20

(’zwijg. . . ’), maar nu gaat Zacharia
verder dan Habakuk. Deze laatste
beschreef God in zijn hemelse heilig-
dom, maar Zacharia profeteert over
het moment dat God zijn heiligdom
verlaat om vol luister de aarde te
betreden, wat tot de gebeurtenissen
van Op5:1–19:16 zal leiden (vgl. Un-
ger, p53).

Zc2:4–13 bevat talrijke verwijzin-
gen naar Js14:1–8, dat gerust als
een parallelpassage beschouwd mag
worden. Js14:1 spreekt over de
’verkiezing’ van Israël (vgl. Zc2:12),
het ’wonen op eigen bodem’ (vgl.
Zc2:7) en de vreemdeling die zich bij
hen aansluit (vgl. Zc2:11). Js14:2
spreekt over ’de grond des Heren’
(vgl. Zc2:12 [’heilige bodem’]), het
’als erfelijk bezit verkrijgen [een
werkwoordsvorm van nāchal ]’ (vgl.
Zc2:12) en over de volken die Israël
tot slaven en slavinnen worden (vgl.
Zc2:9). Js14:3 profeteert over een
tijd van rust voor Israël, zoals ook
Zacharia deze tijd van vrede schil-
dert in het Jeruzalem dat zonder
muren toch volkomen veilig zal zijn
(Zc2:4v). Js14:4–6 kondigt het
oordeel over Babel aan door een
ingrijpen van de Here zelf (vgl.
Zc2:7–9). En zo vindt de stilte van
Js14:7a zijn parallel in het ’zwijg’
van Zc2:13, terwijl de vreugde van
Js14:7b–8 tot veel grotere hoogte
wordt gevoerd in het ’jubel en ver-
heug u, gij dochter van Sion’ van
Zc2:10. Toch is er tussen beide
gedeelten ook een verschil: Js14
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spreekt over heel Israël, maar Za-
charia beperkt zich vooral tot Juda,
de Judeeërs en Jeruzalem.

Zc1 en 2 vormen het basispro-
gramma voor de toekomst, waar de
rest van Zc op voortbouwt. Het
geeft aan hoe weinig de volken er
zich van bewust zijn dat zij voor hun
zegen van Israël afhankelijk zijn.
Aan de rust die de paarden sig-
naleerden (1:11), zou spoedig een
einde komen. De Here keerde het
lot. De verdrukte Joden moch-
ten huiswaarts keren om hun stad
en tempel te herbouwen, met de
belofte dat Sion spoedig het poli-
tieke en religieuze middelpunt van
de aarde zou worden doordat de
Here weer in hun midden zou wo-
nen. ‘De eerste drie visioenen leiden
ons zo van verslagenheid (1:12) naar
jubelende vreugde (2:10), maar te-
gelijk van de wereld naar het hart
van de gemeente’ (Van der Woude,
p58): Gods wonen bij zijn volk.
‘Het is goed om te weten dat de
toenemende vloed van het kwaad
spoedig tot staan gebracht zal wor-

den. Zonde en rebellie zullen in
elke vorm van de aarde worden ver-
wijderd. Alle volken die gespaard
worden, zullen de weldadige, maar
ook rechtvaardige heerschappij van
de nu nog verworpen Heiland erken-
nen, en deHere der heerscharen zal
overal vereerd en gehoorzaamd wor-
den’ (Ironside, p351).

Het tweede hoofdstuk is heel gela-
den: ‘Op! op!’, ’vlucht!’, ’red u!’,
’jubel!’, ’zwijg!’. God heeft zijn
plannen voor de toekomst al ge-
maakt. En het moment is gekomen
dat Hij zijn plannen gaat uitvoeren.
Het hemelse schema is ontvouwd en
God zet zich in beweging. Zijn volk
wordt met het ’jubel en verheug u’
opgeroepen om zich in de komende
God te verheugen, maar de heiden-
volken, die nu de wereldheerschap-
pij nog in handen hebben, worden
gesommeerd zich in heilig ontzag
voor de Koning van de aarde neer
te buigen: “Zwijg, al wat leeft, voor
het aangezicht des Heren, want Hij
maakt zich op uit zijn heilige wo-
ning!”
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Hoofdstuk 8

Het vierde visioen: Jozua

gerechtvaardigd

3:1–5: Het gezicht

1 Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien,
staande vóór de Engel des Heren, terwijl de satan aan
zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2 De
Here echter zeide tot de satan: De Here bestraffe u,
satan, ja, de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u;
is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? 3 Jozua
nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de
Engel stond.
4∗ Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór
Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide
tot hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u wegge-
nomen, Ik trek u reine klederen aan. 5∗ Ik nu zeide:
Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zet-
ten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem
[priester]klederen aan, terwijl de Engel des Heren erbij
stond.

Zacharia 2 eindigde met een belofte van herstel: De Here verkiest
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Jeruzalem nog steeds. Hij zal Juda daarom als zijn erfdeel in be-
zit nemen en weer zelf in Sion komen wonen (vs10–12). Voordat
deze tijd van zegen kan aanbreken, moet echter het zondenvraag-
stuk worden opgelost: Hoe zou God ooit een schuldig volk kunnen
zegenen? Op deze vraag geeft Zacharia 3 nu antwoord.

In het vierde visioen zijn er 5 partijen: Allereerst ziet Zacharia de
hogepriester Jozua, de geestelijke leider van Israël in de nababy-
lonische tijd (Ea3:2; 5:2; Hg1:14; 2:5), als hij namens Juda voor
Gods aangezicht verschijnt om priesterdienst te verrichten. Ten
tweede is de Here zelf aanwezig, en wel in de persoon van de Engel
des Heren. Ten derde verschijnt de satan om de hogepriester te
beschuldigen, terwijl een groep engelen (’zij die voor Hem staan’,
vs4,7) en de profeet Zacharia toekijken (vier en vijf).

Zoals gezegd verricht Jozua zijn priesterlijke taken. Daarvoor was
hij immers aangesteld (vgl. Ex28:1). Hij verschijnt hier als Israëls
vertegenwoordiger voor God. Door zijn offers blijft de Here zijn
volk gunstig gezind en door zijn priesterlijke voorbede staat de
Here zijn volk bij.

Maar dan verschijnt Gods grote tegenstander op het toneel: “de
grote draak, de oude slang, die genoemd wordt duivel [=’aanklager’]
en de satan [=’tegenstander’]” (Op12:9). Al in de hof van Eden
heeft hij Adam en Eva tegen God opgezet (Gn3:1vv), wat hij in de
loop van de menselijke geschiedenis ontelbare malen heeft herhaald.
Zo was het bijvoorbeeld de satan die David aanspoorde om door
een volkstelling schuld op Israël te laden (1Kr21:1vv). En als hij de
mensen zover heeft dat ze gezondigd hebben, is hij het vervolgens
die die mensen daarvoor bij God aanklaagt en de voltrekking van
zijn straf eist. De duivel is “de aanklager van onze broeders, die hen
dag en nacht vóór onze God aanklaagt” (Op12:10). In Zacharia 3
wil de satan Jozua voor Gods gericht dagen. Want de hogepriester
Jozua was onrein: Hij stond met vuile klederen bekleed voor de
Engel des Heren (vs3).

In de symboliek van het visioen wijzen Jozua’s vuile kleren op de
ongerechtigheden die hem aankleefden. Daarbij gaat het niet zo-
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zeer om zijn persoonlijke zonden, maar om die van het volk Israël
als geheel, dat hij immers representeert. Zoals Jozua’s priesterlijke
gewaad (Ex28:2) besmeurd was, zo stond Israël onrein voor God.
“Zie, Gij zijt toornig geweest, omdat wij zondigden; in die toestand
verkeerden wij lange tijd, en zouden wij dan verlost worden? Wij
zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een
bezoedeld kleed” (Js64:5v; vgl. 59:6). De situatie was ernstig. Gods
toorn op Juda was rechtvaardig en Jozua wist dat (vgl. 1:4–6). De
satan had daarom gelijk toen hij de hogepriester van onrecht be-
schuldigde. Gods veroordeling van Jozua zou echter het einde van
Israël betekenen, en uiteindelijk ook het einde van de mensheid:
Als Israël te gronde zou gaan, zou ook Israëls Messias niet meer
verschijnen. Dan zou alle hoop op verlossing tevergeefs zijn. Zou
de Here de aanklacht van de satan overnemen? Of was er voor
God een mogelijkheid om toch genadig te zijn?

De Rechter gaat uitspraak doen: De Engel des Heren spreekt het
oordeel uit, evenwel niet over Jozua, maar over de satan! “De Here

bestraffe u, satan, ja, de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u!”
(vs2). De Engel des Heren, die in 1:12 voor zijn volk voorbede had
gedaan, neemt het nu opnieuw voor hen op: Welk recht had de satan
om Israël aan te klagen? Wie durft de stad die God zich had ver-
koren, te beschuldigen? Hoewel Jozua wist dat de felle aanklachten
van de satan op waarheid berustten, helpt de Here hem en wordt
de ’schuldbrief’ verscheurd. Voor Jozua volgt daarom geen veroor-
deling, maar vrijspraak. “Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie
wil met mij een rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren
treden. Wie zal mijn tegenpartij in het gericht zijn? Hij nadere
tot mij. Zie, de Here Here helpt mij, wie zal mij dan schuldig
verklaren?” (Js50:8v). “Maar ook nu, zie mijn Getuige is in de he-
mel, mijn Pleitbezorger in den hoge. Ook al bespotten mij mijn
vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend op God [God de
Advokaat], opdat Hij de mens recht doe tegenover God [God de
Rechter]” (Jb16:19–21).

Wat dat betreft lijkt Israël op een brandhout (vs2): Israël kreeg
vele vuren te doorstaan: De vuren van vervolging, tegenslag en
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aanklachten woedden al vele eeuwen lang. Maar net als het bran-
dende braambos (Ex3:2) was Israël nog niet verteerd. Het geheim
hiervan was dat God zijn woonplaats in dat ’braambos’ had (vgl.
Dt33:16 SV). De Engel des Heren is bij zijn volk als het verdrukt
wordt (vgl. het eerste visioen). “Maar nu, zo zegt de Here, uw
Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik
heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijn Mijn. Wan-
neer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren,
zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet
verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de Here, ben
uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser” (Js43:1–3).

Als God Jozua vrijspreekt, spreekt Hij ook Israël vrij. Maar waarom
had God hen eigenlijk tot zijn volk gekozen? Was Israël soms be-
langrijker dan de andere volken? Nee, het was juist één van de
kleinste volken (Dt7:7). Waren zij beter omdat zij zoveel lijden
hadden doorgemaakt? Of waren zij zo toegewijd? Nee, Israël was
juist een hardnekkig en ongehoorzaam volk (Dt9:6). Israël stond
net als Jozua armoedig en bevuild voor God. De reden lag niet
bij Israël maar bij God: De Here had Israël lief ’met een eeuwige
liefde’ (Dt7:8; Jr31:3). Dáárom werd Israël het volk van God en
daarom herstelt Hij hen telkens opnieuw. Als Israëls toekomst van
zijn trouw afhing, zou het al lang niet meer bestaan. Israëls toe-
komst rust echter in de onveranderlijkheid van Gods raadsbesluiten.
“Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk”
(Rm11:29). Telkens als Israël afwijkt, vindt God opnieuw wegen
om toch zijn plannen te kunnen volvoeren. “Heeft God zijn volk
verstoten? Volstrekt niet! God heeft zijn volk niet verstoten dat
Hij tevoren heeft gekend” (Rm11:1a,2a).

Het is duidelijk dat de bezoedelde hogepriester straf verdient. Toch
wordt hij vrijgesproken. Dit is het onderwerp van vs4–5: God neemt
de grond van satans aanklacht weg door de aanleiding van de be-
schuldigingen, Jozua’s vuile kleren, uit te doen. Dit beeld drukt
uit dat God zijn volk wil zegenen en daarom hun ongerechtigheden
wegdoet. Op zijn gebod ontnemen engelen de hogepriester zijn vuile
klederen en trekken hem reine kleren aan (vs4). En voor het geval
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dat Jozua de betekenis hiervan nog niet begreep, volgt de verklaring
uit de mond van de Engel des Heren: “Zie, Ik heb uw ongerech-
tigheid van u weggenomen, Ik trek u reine klederen aan”. “Ik, Ik
ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk
uw zonden niet” (Js43:25).

Het wegdoen van Jozua’s ongerechtigheid beeldt in het wegdoen
van Israëls ongerechtigheid uit (vgl. vs9). Zoals Jozua zijn vuile
klederen worden uitgetrokken en hem nieuwe, reine kleren worden
aangedaan, zo zal God de zonden van Israël wegdoen en ’zijn pries-
ters met heil en gerechtigheid bekleden’ (Ps132:9,16). “En het zal
geschieden, dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruza-
lem, heilig zal heten – ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschre-
ven, wanneer de Here het vuil van de dochters van Sion zal hebben
afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben
weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging” (Js4:3v).

Zoals de Engel des Heren Jozua van zijn aanklager redde, zo zal
Hij in de toekomst ook Israël behouden: “Uit Sion zal de Redder
komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit
is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal
wegnemen” (Rm11:26v). De Messias zou immers als de Rechtvaar-
dige voor onrechtvaardigen sterven (1Pt3:18), waardoor het zondige
Israël opnieuw door God zal worden aangenomen. Vandaar Israëls
belijdenis: “Maar om ónze overtredingen werd Hij doorboord, om
ónze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aan-
brengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing gewor-
den. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar
zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op
Hem doen neerkomen” (Js53:5v).

Israël zal daarom straks, net als Jozua, opnieuw de lofzang tot God
kunnen aanheffen: “Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht
in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils,
met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een
bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en
gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit” (Js61:10).
“Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de over-
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treding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn
toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goe-
dertierenheid! Hij zal zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze
ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in
de diepten der zee” (Mi7:18v).

Maar nog is het hoogtepunt niet bereikt. Jozua is weliswaar gered
van de stem van de aanklager (vs1–3) en staat nu gerechtvaardigd
voor God (vs4), maar hij oefent geen priesterdienst meer uit. God
herstelt Jozua echter ook opnieuw in zijn ambt! Hoe ontrouw Israël
ook was geweest, hoe weinig het volk ook priesterlijke bemiddeling
verdiende en hoe vaak de hogepriester zelf ook tekortgeschoten was,
God stelt Jozua opnieuw als hogepriester aan. Op een vraag van de
profeet ontvangt Jozua opnieuw de priesterlijke gewaden en wordt
hem de tulband met de gouden plaat weer opgezet (vgl. Ex28).
In vs4 kreeg Jozua reine, maar ’gewone’ kleren aan; nu, in vs5,
geeft de Here hem zijn priesterkleding terug. Vanaf dit moment
kan hij weer priesterdienst verrichten. Jozua is opnieuw ’de Here

heilig’ (Ex28:36v), zodat het overblijfsel van Juda, dat temidden
van tegenslag het moeizame werk van de tempelherbouw ter hand
genomen had, door hem opnieuw ’welgevallig is voor het aangezicht
des Heren’ (vs38).

In beeld drukt dit uit dat Israël in de toekomst opnieuw Gods pries-
tervolk zal worden. Vlak na de uittocht, toen het volk aan de voet
van de Sinäı stond, had God tegen Israël gezegd: “Gij zult Mij een
koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk” (Ex19:6). Maar he-
laas kwam hiervan niet veel terecht. Terwijl Mozes zich nog op de
berg bevond, danste Israël al voor het gouden kalf (Ex32–33). Het
’heilige priestervolk’ veranderde daarmee al direct in een dienaar
van afgoden. Maar zoals Jozua gereinigd en hersteld werd, zo zal
God Israël in de toekomst óók van zijn ongerechtigheden reinigen
en in het priesterambt herstellen: “Gij zult priesters des Heren

heten, dienaars van onze God genoemd worden” (Js61:6).

Nu opnieuw de vraag waarom God zijn volk niet oordeelt, maar
zegent? Het geheim ligt in ’Steen’ die in vs9 wordt genoemd: Op
grond van het werk van de Messias is het voor God mogelijk Israëls

252



3:1–10: Het vierde visioen: Jozua gerechtvaardigd

ongerechtigheid weg te doen. De profetie van Kajafas komt uit: “U
bedenkt niet, dat het nuttiger voor ons is dat één mens sterft voor
het volk en niet de hele natie verloren gaat” (Jh11:50). Op grond
van het lijden van de Messias aan het kruis van Golgotha kan God
Israël herstellen. “De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt,
die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout. Deze
heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand
verhoogd om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven”
(Hd5:30v). Net als de ’grote menigte uit vele volken’ zal Israël zijn
kleren kunnen ’wassen en wit maken in het bloed van het Lam’
(Op7:14). Op grond van het werk van de Messias kan een heilig
God een zondig volk vergeven en als een priester opnieuw tot zich
doen naderen.

Het visioen van Jozua’s rechtvaardiging bevat een aantal duidelijke
lessen. Allereerst beschrijft het natuurlijk de grondslag van de ver-
zoening. Net als voor Jozua en Israël is er ook voor de mensen
in deze tijd ’maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij
behouden moeten worden’ (Hd4:12). Dat is ’de naam van Jezus
Christus de Nazoreeër, door de Joden gekruisigd, maar door God
uit de doden opgewekt’ (vs10).

Wat dat betreft lijken alle mensen op Jozua die ’met vuile klederen
bekleed’ was. Zonden maken een mens ongeschikt om in Gods te-
genwoordigheid te verkeren. Gods toorn rust daarom op de mens
(Jh3:36), wat ook duidelijk wordt uit de aanklachten van de zijde
van de duivel (Op12:10). Maar zoals de verloren zoon na terug-
keer bij zijn vader de lompen werden uitgetrokken en hem het beste
kleed werd aangedaan (Lk15:22), zo wil God elk mens ’met gerech-
tigheid bekleden’ (Jb29:14). Mensen die ’dood zijn in overtredingen
en zonden’ (Ef2:1), wil God in zijn grote liefde levend maken en met
Christus een plaats in de hemelse gewesten gegeven (vs4–7). Paulus
roept het daarom uit dat wij gerechtvaardigd kunnen worden ’door
zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is’ (Rm3:24;
vgl. vs25v). Net als voor Jozua heeft God voor elk mens ’witte
kleren’ (Op3:18).
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Ook in dit geval wordt de stem van de aanklager het zwijgen op-
gelegd: “Als God vóór ons is, wie zou tegen ons zijn? Wie zal
beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het
die rechtvaardigt; wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het
die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods
rechterhand is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de
liefde van Christus?” (Rm8:31,33–35). “Als Hij [=God] zich stil-
houdt, wie zal dan veroordelen?” (Jb34:29a). Niet de stem van de
aanklager wint, maar de stem van onze Voorspraak: “Als iemand
zondigt, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de
Rechtvaardige; en Hij is het zoenoffer voor onze zonden” (1Jh2:1v).

Zoals Jozua in zijn ambt hersteld werd, zo zijn christenen ook veel
meer dan ’alleen’ gereinigde zondaars: Wij zijn priesters voor God!
“Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met
God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang
verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan,
en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God” (Rm5:1v).
Als reine priesters mogen wij tot God naderen om Hem te eren: Wij
zijn “een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die
voor God aangenaam zijn door Jezus Christus” (1Pt2:5). “Daar wij
dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom
door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons
heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een
grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen. . . ”
(Hb10:19–22).

Een tweede les hangt met de tegenwerking van de satan samen.
Toen Jozua en de zijnen zich met de herbouw van de tempel gingen
bezighouden en zij Gods voorschriften opvolgden (Ea1:2v), begon
de satan hen op allerlei wijzen tegen te werken: Hij hitste vijanden
tegen hen op (zie Ea4–6) en klaagde het volk bij God aan (Zc3). He-
laas had de satan gelijk met zijn aanklachten: Jozua wás met vuile
kleren bekleed (vs3). De les is nu deze: Zodra wij in deze tijd iets
voor God willen doen, met name als dat met onze ’tempeldienst’ in
verband staat, mogen wij op de tegenwerking van de satan rekenen.

Om die reden moeten wij allereerst des te meer zorgen onze klederen
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rein te houden, wat wil zeggen dat wij in het leven van alledag God
toegewijd moeten wandelen (vgl. Op19:8), zodat wij “de tegenstan-
der geen enkele aanleiding tot lasteren geven” (1Tm5:14) en “de
naam van God niet gelasterd wordt” (1Tm6:1). “Gelukkig hij die
waakt en zijn kleren bewaart” (Op16:15). Wij mogen ’onze kleren
niet bevlekken’, want daardoor wordt onze gemeenschap met de
Heer Jezus geschaad (Op3:4). Vandaar de vermaning: “Haat zelfs
het kleed dat door het vlees bevlekt is” (Jd:23).

Ten tweede dienen wij ons goed te realiseren dat de Heer Jezus de
satan overwonnen heeft. “De schuldbrief die tegen ons getuigde door
zijn inzettingen en die onze tegenstander was, heeft Hij uitgewist en
die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. En Hij
heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoon-
gesteld en door het kruis over hen getriomfeerd” (Ko2:14v). Als wij
toch gezondigd hebben, moeten wij die zonde direct belijden. “Als
wij onze zonden belijden, Hij [=God] is getrouw en rechtvaardig om
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtig-
heid” (1Jh1:9). Er is een weg om van onze zonden af te komen.
Laten wij de satan daarom geen aanleiding geven om ons alsnog te
beschuldigen door alles wat onze gemeenschap met God verstoort,
direct te belijden.

Ten derde moeten wij ons ervan bewust zijn dat de Heer Jezus
ons de kracht gegeven heeft om in een geestelijke strijd de satan te
overwinnen. “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen
strijd naar het vlees; want de wapens van onze strijd zijn niet vle-
selijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van bolwerken; daar
wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis
van God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot gehoor-
zaamheid van Christus” (2Ko10:3–5). “Weest nuchter, waakt; uw
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek
wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, standvastig in het
geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de
wereld zich voltrekt” (1Pt5:8v). Daartoe mogen wij ons ’sterken
in de Heer en in de kracht van zijn sterkte’ door de wapenrusting
van God aan te doen (Ef6:10–18). Met deze ’wapens van het licht’
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(Rm13:12) in de hand kunnen wij als ’zonen van het licht en zonen
van de dag’ wandelen (1Th5:5; vgl. vs8).

3:6–10: De betekenis: Israël gereinigd

6 Hierop vermaande de Engel des Heren Jozua: 7∗ Zo
zegt de Here der heerscharen: Indien gij in mijn wegen
wandelt en de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan
zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewa-
ken, en Ik zal u toegang geven onder hen die hier staan.
8∗ Hoor toch, gij hogepriester Jozua: – gij en uw gezel-
len die vóór u zitten, voorwaar, zij zijn mannen die ten
wonderteken dienen – voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht,
de Spruit, doen komen; 9∗ voorwaar, zie, de steen die Ik
vóór Jozua neerleg – op die ene steen zijn zeven ogen –
Ik zal zelf zijn graveersel graveren, luidt het woord van
de Here der heerscharen, en Ik zal op één dag de on-
gerechtigheid van dat land wegdoen. 10 Te dien dage,
luidt het woord van de Here der heerscharen, zult gij
elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijge-
boom.

Een hogepriester die in zijn ambt is hersteld, krijgt natuurlijk ook
nieuwe verantwoordelijkheden toevertrouwd. Dat is de inhoud van
vs7: De Engel des Heren vermaant Jozua om nauwkeurig de hem
toebedeelde taken te volbrengen. Op ’rechtvaardiging’ volgt immers
’heiliging’.

Jozua’s eerste opdracht is om ’in Gods wegen te wandelen’. Zijn
persoonlijke levenswandel moest in overeenstemming zijn met wat
God van hem vroeg. Deze opdracht was eigenlijk niet nieuw, maar
had altijd al voor de Israëlieten gegolden: “Nu dan, Israël, wat
vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen
door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here,
uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de
geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te
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onderhouden, opdat het u wèl ga” (Dt10:12v). Jozua moest zich
aan Gods voorschriften houden. Elke afwijking van Gods wegen
zou hem immers van God afvoeren. “Alleen, wees zeer sterk en
moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn
knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts
noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit
wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en
nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin
geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en
zult gij voorspoedig zijn” (Jz1:7v). Juist voor een hogepriester was
het belangrijk om God toegewijd te zijn en Hem in de grote en kleine
dingen van het leven te dienen. Jozua had een voorbeeldfunctie
temidden van Israël (vgl. Lk12:48). “Want de lippen van de priester
bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet,
want een bode van de Here der heerscharen is hij” (Ml2:7). Jozua
moest leren de psalmist na te zeggen: “Uw bevelen zal ik overdenken
en op uw paden zal ik letten” (Ps119:15).

De tweede opdracht aan Jozua, ’het waarnemen van de hem door
God gegeven taak’, betreft zijn dienst als priester. Als hogepriester
was Jozua verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle tem-
pelzaken, met als voornaamste taak natuurlijk het in stand houden
van de eredienst. Ook deze opdracht gaat terug op vroegere voor-
schriften, en wel op de geboden die de Here bij monde van Mozes
aan de priesters gaf: “Spreek tot Aäron en zijn zonen, dat zij, om
mijn heilige naam niet te ontheiligen, zich in acht nemen ten aan-
zien van de heilige gaven die de Israëlieten Mij heiligen: Ik ben de
Here. En zij zullen mijn voorschrift in acht nemen, opdat zij des-
wege geen zonde op zich laden en daardoor sterven, omdat zij dat
ontheiligd hebben: Ik ben de Here, die hen heilig” (Lv22:2,9).

Na deze twee voorschriften volgen drie beloften. In de eerste plaats
mocht Jozua ’Gods huis richten’. Hiermee wordt bedoeld dat Jozua
in alle zaken die met de tempel te maken hadden, het recht had
om uitspraak te doen. Net zoals vroeger konden de Israëlieten hun
geschilzaken in de tempel brengen: “Gij zult gaan tot de levitische
priester en tot de rechter, die er dan wezen zal, en hen raadplegen;
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zij zullen u hun rechterlijke uitspraak aanzeggen. En gij zult hande-
len naar de uitspraak, die zij u aanzeggen; gij zult nauwgezet doen
naar alles, waarvan zij u onderrichten” (Dt17:9v).

Ten tweede ontving Jozua het voorrecht om ’de voorhoven van de
tempel bewaken’. Jozua mocht voor de heiligheid van het tempel-
plein zorgdragen: Zij die de tempel niet mochten betreden, moest
hij buitenhouden, maar hen die de Here oprecht zochten, zou hij
de toegang mogen verlenen.

De derde belofte van de Engel des Heren is de meest verhevene:
Jozua wordt de toegang verleend in de hemel, tussen de engelen
(’hen die hier staan’, vgl. vs4) door. Voor de ballingschap mocht
alleen de hogepriester, slechts eenmaal per jaar, het heilige der hei-
ligen binnengaan, om in Gods heilige tegenwoordigheid te verkeren.
Dat gebeurde op de Grote Verzoendag, wanneer de hogepriester
het bloed tot verzoening voor de zonden van het volk binnen het
voorhangsel bracht (Lv16). In Jozua’s tijd bestond het ’heilige der
heiligen’ misschien wel weer, als dat deel van de tempel tenminste
al gereed was, maar Gods ’troon’, de ark, ontbrak: Die was tijdens
de ballingschap verloren gegaan (vgl. Jr3:16). Jozua’s binnengaan
in het heiligdom vormde daarom slechts een symbolische handeling:
De ark was weg en de Here woonde niet langer in de tempel (zie
Ez10:4,18v; 11:24). Omdat Jozua zo niet in de tempel tot God kon
naderen, verleent de Here hem echter toestemming om Hem in de
hemel te naderen. Jozua krijgt het voor mensen tot dan toe on-
gekende voorrecht om tussen de hemelse dienaren door voor Gods
troon te mogen verschijnen. Door de Engel des Heren veranderde
Jozua van een in lompen gehulde priester in een heilige hogepriester
die de vrije toegang tot God in de hemel bezit!

Zoals Jozua vermaand werd God trouw te blijven en de hem op-
gedragen taken uit te voeren, zo geldt ditzelfde voor ons. Ook
ons leven moet ’heilig’ zijn. “God heeft ons niet geroepen tot on-
reinheid, maar in heiliging” (1Th4:7). “Weest als kinderen van de
gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerten van vroeger in
uw onwetendheid, maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig
is, ook zelf heilig in al uw wandel” (1Pt1:14v). Ook wij moeten in
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gehoorzaamheid Gods opdrachten uitvoeren, die Hij aan elk mens
geeft. Paulus had zo bijvoorbeeld de taak om het evangelie te bren-
gen. “Want als ik het evangelie verkondig, strekt het mij niet tot
roem, want de noodzaak is mij opgelegd; want wee mij, als ik het
evangelie niet verkondig! Want als ik het vrijwillig doe, heb ik loon;
maar als ik het onvrijwillig doe, mij is een rentmeesterschap toe-
vertrouwd” (1Ko9:16v). “Verder wordt hier van de rentmeesters
vereist, dat men trouw wordt bevonden” (1Kor.4:2).

Net als Jozua zijn alle christenen Goddelijke priesters. De bijbe-
horende taken dienen wij uit te voeren. Dat betekent dus dat wij
God ’geestelijke offers’ moeten brengen (1Pt2:5). En verder beho-
ren wij de wereld ’de deugden van God te verkondigen’ (1Pt2:9).
Kortom: Wij moeten wandelen ’waardig de roeping waarmee wij
zijn geroepen’ (Ef4:1).

Het werk van de Messias, Jezus Christus, vormt de basis van Israëls
reiniging en vergeving. Op grond van het gebed “Vader, vergeef
hun” (Lk23:34) zal Gods volk straks vergeving van schuld kunnen
ontvangen. Om dit Jozua en zijn tijdgenoten duidelijk te maken
in profetische taal duidelijk te maken vervolgt de Engel des Heren

zijn toespraak (vs8–10).

In het dagelijkse leven in de tempel hielden de priesters regelma-
tig onderlinge besprekingen gehouden, waarbij de hogepriester de
vergadering leidde. Om die reden worden Jozua’s ondergeschikten
aangeduid als ’de gezellen die voor u zitten’ (vs8). Welnu, voor
Jozua was het een wonder dat er nog priesters in Jeruzalem waren!
Hij had zichzelf immers voor Gods rechtbank gedaagd gezien. En
het was hem nog steeds niet uitgelegd waarom de Engel des Heren

hem had vrijgesproken. Waarom mochten hij en zijn medepriesters
eigenlijk nog dienst doen in de tempel?

Jozua verneemt nu uit de mond van de Engel dat het inderdaad
een groot wonder was. Sterker nog: het was een wonderteken! God
wilde zijn volk hier iets door duidelijk maken: Zoals het schuldige
priesterschap door God gereinigd werd, zo zal straks een schuldig
volk gerechtvaardigd worden. Jozua’s reiniging voorafschaduwt een
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veel grotere reiniging, namelijk die van heel Israël. Daarvoor zou
God een Priester verwekken veel groter dan Jozua: de Knecht des
Heren, de Spruit. Hem zou God doen komen om door Hem het
zondenprobleem defintief op te lossen (vs8).

Met deze woorden verplaatst de aandacht zich van Jozua naar Gods
Knecht. De Messias komt voor het voetlicht. Jozua zou uiteindelijk
– ook na zijn herstel – in het uitvoeren van zijn taken falen (vs7).
Maar de Messias zou niet falen. Hij is de ware ’Knecht des He-

ren’, waarover Jesaja al had geprofeteerd. Zacharia kon daarom
volstaan met het noemen van zijn naam: ’Mijn Knecht’. “Zie, mijn
Knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbe-
hagen heb. Ik heb mijn Geest op Hem gelegd: Hij zal de volken
het recht openbaren” (Js42:1). Van deze Knecht staat dat Hij naar
Gods stem zal luisteren en zelfs voor volledige gehoorzaamheid aan
God niet terugschrikt: “De Here Here heeft Mij als een leerling
leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen.
Hij wekt elke morgen, Hij wekt Mij het oor, opdat Ik hore zoals
leerlingen doen. De Here Here heeft mij het oor geopend en Ik ben
niet weerspannig geweest, Ik ben niet teruggedeinsd [vgl. Ex21:6].
Mijn rug heb Ik gegeven aan wie Mij sloegen, en mijn wangen aan
wie Mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb Ik niet verborgen voor
smadelijk speeksel” (Js50:4–6).

De Messias wordt met nog een andere naam genoemd: ’Spruit’. Ook
dit was al een bekende aanduiding, aangezien God zijn volk had be-
loofd ’voor het huis Israëls een hoorn te doen uitspruiten’ (Ez29:21;
vgl. Ps132:17). “Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren,
dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal
als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerech-
tigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden
en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men Hem
zal noemen: de Here onze gerechtigheid” (Jr23:5v; vgl. 33:15v).
Voordat de Messias echter als Koning zal verschijnen, zou Hij als
Knecht komen, in armoede en verwerping. Vandaar Jesaja’s pro-
fetie: “Als een loot schoot Hij op voor zijn aangezicht, en als een
wortel uit dorre aarde; Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem
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zouden hebben aangezien, noch gedaante dat wij Hem zouden heb-
ben begeerd” (Js53:2). Deze opschietende loot zal evenwel de bron
van zegen voor de aarde worden: “Er zal een rijsje voortkomen uit
de tronk van Isäı en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.
En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid
en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en
vreze des Heren” (Js11:1v). Want door het werk van deze Knecht,
de Spruit, zou ’de overtreding voleindigd worden, de zonde afge-
sloten, de ongerechtigheid verzoend, terwijl eeuwige gerechtigheid
wordt ingebracht’ (Dn9:24).

In vs9 wordt een derde beeld gebruikt: Werd de Messias in vs8
de Knecht en de Spruit genoemd, in vs9 wordt Hij met een ’steen’
vergeleken. Zoals de nieuwe tempel een ’grondsteen’ had waarop de
rest van het gebouw was gefundeerd, zo heeft God ook een grondslag
waarop Hij Israël kan zegenen. Die ’steen’ is de Messias. “Zo zegt
de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een
beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag”
(Js28:16). “De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een
hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, het is wonderlijk
in onze ogen” (Ps118:22v). De steen die Daniël in zijn visioen van
een berg zag afrollen en het grote beeld verwoestte en die vervolgens
zelf een grote berg werd die de gehele aarde vulde (Dn2:34v), stelt
volgens de Goddelijke uitleg de Koning voor wiens rijk alle andere
koninkrijken zal verbrijzelen, maar zelf tot in eeuwigheid bestaan
zal (vs44v). Het lijdt geen twijfel: Deze ’steen’ is óók een beeld
van de Messias (vgl. ook Zc10:4). Door Hem zal straks het rijk van
grote vrede tóch kunnen aanbreken – ondanks Israëls voortdurende
falen!

Met de steen zijn drie bijzonderheden verbonden: Ten eerste bevin-
den zich ’zeven ogen’ op de steen, ten tweede is er een graveersel
en ten derde wordt over het wegdoen van de ongerechtigheid van
het land gesproken. De ’zeven ogen’ zijn een symbool van de ’zeven
Geesten van God, uitgezonden over de hele aarde’ (Op5:6). De Mes-
sias die straks in Jeruzalem zal tronen (Js2:2–4; Jr3:17), zal regeren
in de volheid (’7’) van kracht van de Heilige Geest (Js11:2–5). “God
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heeft Hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht” (Hd10:38),
wat Jesaja al van Hem profeteerde: “De Geest des Heren Heren is
op Mij, omdat de Here Mij gezalfd heeft” (Js61:1; vgl. Lk4:18).

Ten tweede is er een ’graveersel’, een inscriptie, in de steen aanwezig.
Heel nadrukkelijk vermeldt de Here dat Hij zelf die inscriptie in de
steen zou aanbrengen. Waarschijnlijk is de betekenis dat God zijn
’zegel’ op de steen zet: De aarde hoeft niet langer naar een geschikte
koning voor het Vrederijk te zoeken. God heeft źı́n Koning over
Sion, zijn heilige berg, aangesteld: de Messias (Ps2:6). “Hem heeft
de Vader, God, verzegeld” (Jh6:27). Het staat daarom volledig vast
dat in de ’bedeling van de volheid der tijden’ de hemel en de aarde
onder Christus worden samengebracht (Ef1:10). De mensen mogen
doorzoeken naar de man die de vrede voor de aarde zal kunnen
aanbrengen, maar de Here heeft Hem al ’gevonden’. Gods besluit
staat vast: Christus is de steen, het fundament waarop de zegen
voor de aarde gegrond is. En dit fundament heeft God met zijn
’inscriptie’ verzegeld (vgl. 2Tm2:19).

Voordat het Vrederijk zal kunnen aanbreken, moet de aarde echter
gereinigd worden. Ook hiervoor vormt de ’Steen’ het fundament.
De steen die door de bouwlieden verworpen is, vormt de grondslag
voor het heil (Hd4:11v). De Messias kwam immers niet direct als
’Koning’, maar eerst als ’Knecht’ (vs8). Op het kruis van Golgotha
heeft Hij het verzoeningswerk volbracht, op grond waarvan verge-
ving mogelijk is. Ook in die zin is de Messias een ’steen’: Door Hem
zal ’op één dag de ongerechtigheid van het land worden weggedaan’
(vs9).

Deze belofte heeft zo betrekking op Israëls definitieve Grote Ver-
zoendag. Het land dat door de ongehoorzaamheid van de Israëlieten
verontreinigd was (vgl. Jr2:7 en Ez36:17), wordt van zijn ongerech-
tigheden gereinigd – net zoals Jozua’s vuile klederen werden weg-
gedaan (vs4). “Want op deze dag zal over u verzoening gedaan
worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd wor-
den voor het aangezicht des Heren” (Lv16:30). Dit zal op de dag
gebeuren dat de Messias opnieuw voor zijn volk verschijnt en zij
“Hem zullen aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem
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een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind”
(Zc12:10; vgl. Op1:7). De basis voor de vergeving legde de Messias
op Golgotha toen Christus “onze zonden in zijn lichaam heeft gedra-
gen op het hout” (1Pt2:24). In beginsel was alles toen al ’volbracht’
(Jh19:30). Maar Israël zal pas daadwerkelijk gereinigd worden als
zij hun zonden belijden. En dat gebeurt op de dag dat zij oog in oog
met hun Messias zullen staan en Hem zullen herkennen als Degene
die zij 2000 jaar eerder aan het kruis hebben gespijkerd. “Te dien
dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor
de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging” (Zc13:1).
Deze dag zal het begin markeren van het Vrederijk, want dan zal
de vloek van de schepping worden weggenomen (Rm8:19–22).

Op deze dag zullen Gods oude beloften aan zijn aardse verbondsvolk
in vervulling gaan. “Ja, Ik zal een keer brengen in het lot van Juda
en Israël en hen opbouwen als weleer; Ik zal hen reinigen van al hun
ongerechtigheid, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben, en
Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover
Mij gezondigd hebben en van Mij afvallig geworden zijn. Dan zal zij
Mij tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der
aarde” (Jr33:7–9). “In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des
Heren, zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden, maar zij
is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want
Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven” (Jr50:20). In
die tijd zal Palestina opnieuw de Here ’heilig’ zijn, zoals Jozua na
het opnieuw opbinden van de gouden plaat op de hogepriesterlijke
tulband ook ’de Here heilig’ was (vs5; Ex28:36–38). “Te dien dage
zal op de bellen van de paarden staan: ’de Here heilig’” (Zc14:20;
vgl. 2:12). “Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want Hij wreekt het
bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en
verzoent zijn land, zijn volk” (Dt32:43).

Met deze reiniging vangt het Vrederijk aan. “Groot zal de heer-
schappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over
zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid” (Js9:6). “Dan zal op
goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal
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daarop in Davids tent zetelen één, die richt en die het recht zoekt
en die zich haast gerechtigheid te oefenen” (Js16:5). De tijd van
voorspoed gedurende Salomo’s regering (1Kn4:24v) zal in nog veel
vollere mate weerkeren, zodat Israëls inwoners in alle rust en vrede
van Gods zegeningen zullen kunnen genieten (vs10). “Dan zullen zij
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoei-
messen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en
zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ie-
der onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand
hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft
het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn
god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God,
voor altoos en immer” (Mi4:3–5).

Noten

3:1–5 De eerste drie visioenen han-
delden achtereenvolgens over Gods
plannen met de wereld, de heiden-
volken en met Israël en Jeruzalem,
waarbij de verlossing van Gods volk
centraal stond. Het vierde en vijfde
visioen beschouwen nu het geeste-
lijke aspect van Israël. De eerste
drie visioenen handelden over Israël
in relatie tot de wereld, maar het
vierde en vijfde visioen over zijn re-
latie met God. Zc2 profeteerde over
het herstelde Israël, maar Zc3 be-
antwoordt de vraag hoe God zijn
zondige volk kan herstellen. Daar-
voor is reiniging nodig, wat het on-
derwerp van het vierde visioen is.
In 2:12 werd over ’de heilige bo-

dem’ gesproken (vgl. Jr33:7), maar
nu wordt getoond hóe Israël gehei-
ligd wordt (3:9; vgl. Jr33:8).

Het vierde en vijfde visioen tonen
Israëls positie voor God. Het derde
visioen noemt een hersteld Jeruza-
lem, maar omdat een hersteld Je-
ruzalem zonder tempel en priester-
dienst niets inhoudt, beschrijft het
vierde visioen het herstel van de
priesterdienst. Om de zegen van
het derde visioen te kunnen ont-
vangen, is meer dan een vertoon
van Gods macht nodig. Er moet
ook een rein volk zijn. Het vierde
visioen beschrijft nu deze reiniging
en toont hoe gereinigde priesters de
reinheid van het volk kunnen bewer-
ken. Door de zonden in de tijd voor
de ballingschap was men het ver-
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trouwen in het priesterschap kwijt-
geraakt (vgl. Ez22:26), maar dit vi-
sioen probeert een gedeelte van dat
vertrouwen te herstellen door te ver-
zekeren dat de eredienst in de tem-
pel God welgevallig is. Daarbij pro-
feteert dit visioen ook over de tijd
dat heel Israël hersteld is en weer
Gods priestervolk zal zijn, dat, ge-
reinigd van schuld en teruggebracht
in zijn land, God opnieuw dient.
Een aanwijzing voor het profetische
element van het visioen is in de
laatste drie verzen te vinden: Vs8
noemt de komst van de Messias, vs9
het wegnemen van de ongerechtig-
heid van het land en vs10 geeft een
directe profetie over de zegeningen
van het Vrederijk.

Het gezichtsveld van de visioenen
wordt steeds nauwer. In het eer-
ste visioen stonden de wereldrij-
ken centraal; in het tweede visioen
was dat Israël, waarvoor God, on-
danks de onderdrukking, toch spe-
ciale zorg voor had; in het derde
visioen ging het niet meer om een
land, maar om een stad: Jeruza-
lem; Maar het vierde visioen han-
delt zelfs niet meer om een stad,
maar alleen om de tempel. De eerste
verzen van Zc3 herinneren immers
aan de hogepriester die voor Gods
aangezicht zijn priesterdienst ver-
richt. Het vijfde visioen vormt ech-
ter de climax: Daar verdwijnen zelfs
de tempel en de hogepriester naar
de achtergrond om slechts voor één
persoon plaats te maken: de Mes-
sias, de Koning-Priester. Vanaf het

zesde visioen verruimt het blikveld
zich dan weer tot Israël (zesde visi-
oen), Babel (zevende visioen) en de
hele aarde (achtste visioen).

Een aantal moderne uitleggers on-
derscheidt het vierde visioen van
de andere zeven nachtgezichten (zo
bijv. Elliger, p112, en Meyers, 1987,
p179v). Men neemt dan aan dat
het visioen (samen met de oproep in
3:6–7 en de profetische boodschap
van 3:8–10) pas later zijn toege-
voegd, bijvoorbeeld vlak voor de in-
wijding van de tempel in 516 v.Chr.
(zie Van der Woude, p61v,70). Als
argument geeft men dat het vierde
visioen duidelijk van de andere
visioenen afwijkt. Zo ontbreekt
de kenmerkende introductieformule
(’ik zag’ of ’ik sloeg mijn ogen op
en zag’), stelt Zacharia geen vragen
naar de betekenis, komen er geen
mysterieuze figuren of voorwerpen
voor die uitleg behoeven en speelt
ook de tolkengel geen rol. Toch hoe-
ven dit geen doorslaggevende argu-
menten te zijn. Juist omdát Zacha-
ria de hogepriester al aan het be-
gin van het visioen herkent, stelt hij
geen vragen. Bovendien bevat het
visioen zijn eigen uitleg. O.i. is er
niet voldoende reden om aan te ne-
men dat Zc3 uit een latere tijd zou
dateren.

Zc3 bestaat uit twee delen. Vs1–5
beschrijft het visioen, waarin de ho-
gepriester Jozua door een symboli-
sche handeling gereinigd wordt, en
vs6–10 geeft de bijbehorende profe-
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tische boodschap. Vs6–7 vermanen
Jozua om zich goed van zijn nieuwe
taken te kwijten en vs8–10 bevat-
ten een profetie over de komende
Koning-Priester, die in de toekomst
zijn volk zal reinigen. De schilde-
ring van Israëls toekomstige heer-
lijkheid in Zc1–2 moest wel tot de
vraag over de morele geschiktheid
van het volk leiden, wat nu in Zc3
aan de orde komt. De schuld die tot
de ballingschap geleid had, was im-
mers nog niet weggedaan. En veel
Israëlieten uit Zacharia’s tijd ston-
den ook persoonlijk schuldig tegen-
over de Here, door hun overtre-
dingen, maar ook door hun nala-
tigheid betreffende de tempelbouw.
Het vierde visioen reikt hiervoor de
oplossing aan: God zelf zal zijn volk
reinigen! Het voorafgaande gedeelte
eindigde met de stilte bij het zien
van de Here in zijn hemelse hei-
ligdom; dit vierde visioen verplaatst
ons in dat heiligdom, waar de hoge-
priester Jozua gezien wordt.

3:1 Vervolgens: De NV geeft de
waw consecutivum weer door ’ver-
volgens’. Dit kan inderdaad de be-
tekenis zijn, maar het kan ook als
een inleiding op een volgend verhaal
gebruikt worden (GHB, §100.3).

deed Hij mij zien: De ’hij’-persoon
kan in principe zowel de tolkengel
(zie 1:9) als de Here (zie 1:20) zijn.
De tweede mogelijkheid is hier het
meest logisch, omdat de taak van
de tolkengel niet het tonen van de
visioenen was, maar het uitleggen

ervan (een aantal handschriften van
de LXX en Vulg. voegt ook de naam
van de Here toe; vgl. eenzelfde uit-
drukking in Am7:1,4,7; 8:1). Syr.
doet trouwens alsof de engel uit 2:3
zijn na 2:5 onderbroken betoog weer
hervat.

de hogepriester Jozua: Jozua (je

hôšua‘ in Hg/Zc; jēšûa‘ in Ea/Ne;
Iēsous in de LXX) wordt 11 maal
in het OT genoemd als de ’zoon
van Jozadak’ (Ea3:2,8; 5:2; 10:18;
Ne12:26; Hg1:1,12,14; 2:3,5; Zc6:11;
zie ook Ne7:7). Jozua’s grootva-
der, Seraja, werd bij Ribla door de
Babyloniërs gedood (2Kn25:18–21;
Jr52:24–27), en zijn vader, Jozadak,
werd gevankelijk naar Babel wegge-
voerd (1Kr6:14v), waar hij blijkbaar
ook gestorven is. Jozua was de eer-
ste hogepriester na de ballingschap.
Op grond van de genoemde gege-
vens heeft men zijn geboortedatum
tussen 585 en 560 v.Chr. gesteld,
zodat hij in het jaar van Zacha-
ria’s nachtgezichten tussen de 40 en
65 jaar oud moet zijn geweest (vgl.
Cross, p9vv). Samen met Zerub-
babel (zie bij 4:6) had hij de eer-
ste groep ballingen van Babel naar
Palestina geleid (Ea2:1v) en leidde
hij de herbouw van de tempel. In
Sir.49:11v wordt hij voor zijn in-
spanning bij deze herbouw gepre-
zen. Jozua’s naam wordt in de Bij-
bel vrij vaak genoemd, maar toch
worden van hem geen specifieke da-
den genoemd, behalve dat hij in die
tijd hogepriester was. Zijn zonen
waren later onder degenen die zich

266



3:1–10: Het vierde visioen: Jozua gerechtvaardigd

heidense vrouwen namen (Ea10:18;
zie verder ZPEB, 3,495v).

hogepriester: De hogepriester was
in het OT de leider van de groep
priesters. In de naexilische tijd lag
bij hem blijkbaar de hoofdverant-
woording voor alle religieuze zaken.
De titel ’hogepriester’ (hakkōhēn
haggādhôl ; lett.: ’de grootste pries-
ter’) komt slechts sporadisch in de
vroegere bijbelboeken voor (in de
Pentateuch alleen in Nm35:25,28;
vgl. Jz20:6), maar wordt hij een-
voudig ’de priester’ genoemd, of
ook wel ’de gezalfde priester’ of
’de priester [die de] hoogste [is] on-
der zijn broeders’ (Lv21:10). In
Kn en Kr wordt de titel ’hoge-
priester (hakkōhēn haggādhôl) even-
eens spaarzaam gebruikt (slechts
voor Jojada in 2Kn12:10 en Hil-
kia in 2Kn22:4,8; 23:4; 2Kr34:9;
in 2Kn25:18; 1Kr27:5; 2Kr19:11;
24:11; 26:20; 31:10 staat lett. ’de
overste priester [hakkōhēn hārō’̌s ]’).
Op deze plaatsen lijkt de titel ’ho-
gepriester’ op een speciale taak te
wijzen die deze priester had, name-
lijk zorg dragen voor de verzamelde
giften voor het werk aan de tem-
pel. In Hg en Zc wordt Jozua in
totaal acht keer ’hogepriester’ ge-
noemd (Hg1:1,12,14; 2:3,5; Zc3:1,8;
6:11), wat aangeeft dat deze titel in
de tijd na de ballingschap blijkbaar
de gebruikelijke benaming van de
leidende priester was geworden (zie
uitgebreid Meyers, 1987, p180vv, en
vgl. ISBE, 3,960vv).

De hogepriester had een dubbele
taak: Hij was de middelaar tussen
God en zijn volk, wat bijv. op de
Grote Verzoendag bleek (Lv16; vgl.
Hb5:1) èn hij had de (dagelijkse)
taak om het volk bij God te ver-
tegenwoordigen (zie vooral Ex28).
In deze laatste hoedanigheid ver-
schijnt de hogepriester Jozua hier
voor God. In het visioen gaat het zo
om de positie van Israël voor God,
voorgesteld door zijn vertegenwoor-
diger, de hogepriester. Enkele ar-
gumenten hiervoor zijn: Ten eer-
ste wordt Jozua twee maal expliciet
de ’hogepriester’ genoemd (vs1,8;
vgl. Ex28:38); ten tweede baseert
de Engel des Heren zijn bestraffing
van de satan in vs2 op Gods ver-
kiezing van Jeruzalem, en niet op
die van de priesterfamilie o.i.d.; ten
derde heeft het wegnemen van Jo-
zua’s ongerechtigheid in vs4 in vs9
een parallel in het wegnemen van de
Israëls ongerechtigheid; ten vierde
worden de priesters in vs8 ’man-
nen ten wonderteken’ genoemd, wat
aangeeft dat het vierde visioen een
diepere betekenis heeft dan alleen
Jozua’s reiniging; en ten vijfde pleit
de samenhang ervoor: Alle andere
visioenen betreffen uiteindelijk ook
heel Israël.

staande vóór: Het werkwoord
‘āmadh (’staan’) komt zes keer in
Zc3 voor (vs1 [2×],3,4,5,7). Het
hier gebruikte ’āmadh liphnê (lett.:
’staan voor’) betekent ’wachten
op [iemand]’, waaruit de beteke-
nis volgt: ’een dienaar zijn van’,
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omdat een dienaar op de bevelen
van zijn heer wacht (bijv. Gn41:46;
1Sm16:22; 1Kn1:2; 17:1; 18:15;
2Kn3:14; 5:16; Jr15:19; zie BDB,
p764). Met dit werkwoord wer-
den verder twee andere bijzon-
dere situaties aangegeven: De eer-
ste is die van personen voor een
rechter (Nm27:2; 35:12; Dt19:17;
Jz20:6; 1Kn3:16), de tweede die
van priesters (Ri20:28; 2Kr29:11;
Ez44:15) en Levieten (Nm16:9;
Dt10:8; Ez44:11) die ’voor God
staan’, dus die hun dienst in de
tabernakel of tempel verrichten.
De uitdrukking wordt verder ge-
bruikt voor het doen van voorbede
(Gn18:22; Jr7:10).

De uitleggers zijn verdeeld over de
vraag om wat voor soort situatie het
hier gaat. Verricht Jozua in de tem-
pel zijn priesterdienst òf staat hij
voor een rechtbank terecht? En in
het laatste geval, vindt het gericht
op aarde plaats of in de hemel? Leu-
pold (p66v) en Barker (EBC, p623)
pleiten het eerste: Jozua die in de
tempel van Jeruzalem gezien wordt
bij het verrichten van zijn pries-
terdienst. Theodoretus ziet Jozua
in de nog niet geheel afgemaakte
tempel staan, maar Boice (p169)
meent dat het visioen zich in de toe-
komstige, voltooide tempel afspeelt.
Hengstenberg (p291) ziet aan het
begin van het visioen zelfs de Engel
des Heren met de andere engelen
naar het heiligdom afdalen.

De meeste moderne uitleggers den-

ken daarentegen aan een juridische
scène. In vs1 is Jozua immers al
direct een aangeklaagde. Veel uit-
leggers situeren Jozua dan in de he-
mel, waar ’de hemelse hofhouding’
(the heavenly court) zich bevindt,
rondom de troon van God (vgl.
1Kn22:19–23; Ps82; Js6; Jr23:18,22;
vgl. ook Ps29:1,9v; zie vooral Ti-
dwell; ABD, 2,214vv). R.L. Smith
(p199) noemt een aantal overeen-
komsten met de soortgelijke he-
melse raadsvergadering in Jb1–2.
Op beide plaatsen verschijnt de sa-
tan als aanklager (zie ook onder),
op beide plaatsen spreekt de Here

direct tot de satan en in beide ge-
deelten is een andere groep engelen
aanwezig (zie vs4,7). Tidwell (p347)
verbindt de patrouillerende paarden
uit het eerste visioen (1:10), de ze-
ven ogen des Heren uit het vijfde
visioen (4:10) en de wagens uit het
achtste visioen (6:5) eveneens met
de genoemde scène uit Jb. De ’zo-
nen van God’ komen als de ’hemelse
hofhouding’ bij elkaar om de aarde
te doorkruisen, de volken te regeren
en de hemelse rechtzittingen te voe-
ren. Mitchell (p147v) brengt hier
tegenin dat in Zc3, in tegenstelling
tot bijv. Jb1–2, mensen (Jozua!) in
de hemelse hofhouding worden ge-
zien. Bovendien wijst volgens hem
het noemen van de Engel des He-

ren op een aardse locatie, omdat
die in het OT alleen aan mensen
op aarde verscheen. Volgens hem
ligt een locatie in of rond Jeruzalem
dus veel meer voor de hand. Ten
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slotte suggereert Ewald (genoemd
in Deane, p28) nog dat het visioen
een aanklacht tegen Jozua voor het
Perzisch hof beschrijft. Dit laatste
is echter wel erg onwaarschijnlijk.
In dat geval zou trouwens niet Jo-
zua maar Zerubbabel aangeklaagd
moeten worden, omdat hij voor de
betrekkingen met het Perzische hof
verantwoordelijk was, terwijl Jozua
Juda’s geestelijke leider was.

Een combinatie van beide mogelijk-
heden lijkt het beste te zijn (vgl.
Feinberg, 1965, p43). Zacharia ziet
dan de hogepriester Jozua, als hij
vóór het aangezicht van God zijn
priesterlijke taken verricht. Op
dat moment verschijnt echter de sa-
tan ten tonele, die hem begint aan
te klagen. Vanaf dat moment is
de scène juridisch. Enkele argu-
menten hiervoor zijn: Ten eerste
moet de uitdrukking ‘āmadh liphnê
waarschijnlijk toch in de priester-
lijke zin opgevat worden, omdat
Jozua hier expliciet in zijn func-
tie als hogepriester wordt voorge-
steld; ten tweede wijst het deel-
woord ‘ōmēdh op een voortdurende
handeling, wat zich eveneens het
beste laat verklaren door Jozua be-
zig te zien met zijn priesterlijke
werk; en ten derde geeft vs5 aan dat
de Engel des Heren niet zat, maar
stond, wat volgens Deane (p28) niet
op een juridische scène wijst, die
meestal zittend werd afgehandeld
(vgl. Ru4:1vv; Js6:1vv). Als Jozua
als priester voor Gods aangezicht
verschijnt, wordt Hij ook door Hem

getoetst (vgl. Hb4:13). Daarom is
een verandering in een juridische
scène niet verwonderlijk. Een on-
reine priester (vs3) moet immers
wel voor Gods gericht gedaagd wor-
den.

De locatie is niet precies vast te stel-
len. Het verrichten van de pries-
terdienst wijst op een locatie in
de (herbouwde?) tempel, maar het
vervolg suggereert daarentegen een
plaats in de hemel. Een erg groot
onderscheid is er echter niet: de
hogepriester verricht immers zijn
dienst in het heiligdom in de directe
tegenwoordigheid van God. Mis-
schien dat Zacharia deze verbinding
tussen de tempel en de hemel wilde
benadrukken door over de locatie
bewust vaag te blijven. In het visi-
oen versmelten zo aardse en hemelse
elementen tot één geheel.

de Engel des Heren: Net als in het
eerste visioen treedt in het vierde vi-
sioen de Engel des Heren als Gods
vertegenwoordiger op (zie bij 1:11).
Dezelfde mysterieuze kenmerken als
elders in het OT worden ook hier ge-
zien: Aan het begin van vs2 wordt
Hij met de Here vereenzelvigd (zie
onder), maar in het vervolg juist
weer van Hem onderscheiden (met
de woorden ’de Here bestraffe u’
roept de Engel Gods toorn over de
satan op). In vs4 wordt Hij weer
als God gezien, omdat Hij daar zon-
den vergeeft (vgl. Mk2:7!). Net
als in het eerste visioen draagt de
Engel des Heren hier zowel ko-
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ninklijke als priesterlijke kenmer-
ken: Zijn koninklijke kenmerken ko-
men naar voren in zijn Rechter-zijn,
zijn priesterlijke kenmerken in zijn
voorspraak voor (vs2) en reiniging
van Jozua (vs4).

terwijl de satan: Het Hebr. śāt.ān
betekent lett. ’tegenstander’ en kan
zowel een tegenstander in het al-
gemeen aanduiden, een mense-
lijke (1Sm29:4; 2Sm19:22; 1Kn5:4;
11:14,23,25) of een goddelijke (zo
in Nm22:22,32), als de tegen-
stander van God bij uitstek, de
duivel (1Kr21:1 [zonder lidwoord];
Jb1:6–9,12; 2:1–4,6,7 [telkens met
lidwoord]). In Zc3:1,2 staat voor
śāt.ān een lidwoord. De vraag is nu
wie er met deze naam wordt aange-
duid. Moet haśśāt.ān hier door ’de
tegenstander’ of ’de aanklager’ ver-
taald worden òf door ’de duivel’?

Op vier plaatsen in het OT wordt
een engel met de titel śāt.ān aange-
duid, te weten in Nm22:22,32 en de
reeds genoemde teksten in 1Kr21,
Jb1–2 en Zc3. In de eerste tekst
is de Engel des Heren de śāt.ān.
Daardoor wordt het moeilijk om
vast te stellen of de andere drie tek-
sten steeds op dezelfde persoon dui-
den. Zo meent Baldwin (p113) dat
de śāt.ān uit Zc3 niet de boze geest
uit Jb is, maar een algemeen woord
voor een juridische aanklager. Leu-
pold (p67) daarentegen vat het wèl
als de eigennaam van Gods tegen-
stander op. Daarnaast ziet bijv.
Kimchi in de śāt.ān Nehemia’s te-

genstander Sanballat, terwijl som-
mige andere uitleggers de śāt.ān hier
slechts als een visionair wezen be-
schouwen, net als de smeden in het
tweede visioen en de man met het
meetsnoer in het derde. Mitchell
(p148vv) ziet in de śāt.ān een per-
sonificatie van Gods gerechtigheid,
terwijl TDNT (2,73vv) in hem geen
boze tegenstander ziet, maar een
neutrale aanklager van Jozua. Ech-
ter, alle andere figuren in het vierde
visioen zijn eveneens aan de werke-
lijkheid ontleend, zodat het laatst-
genoemde standpunt o.i. onhoud-
baar is.

De aanwezigheid het lidwoord voor
śāt.ān kan zowel op een eigennaam
als op een funktie duiden (vgl. Bar-
ker, EBC, p623,627). Het lidwoord
in de LXX (ho diabolos) lijkt ove-
rigens wèl op een specifieke per-
soon te wijzen. Omdat Zacharia
in zijn profetie vaak naar vroegere
bijbelboeken verwijst, is het echter
het meest waarschijnlijk dat met de
śāt.ān de duivel bedoeld wordt. Die
openbaart zich immers steeds als
Gods tegenstander en de aanklager
van mensen bij God, wat zeer goed
bij het vierde visioen aansluit.

Nu werpt men wel tegen dat het OT
een aanzienlijk minder uitgebreide
leer omtrent de duivel geeft dan het
NT en dat men de persoon van de
satan daarom niet in het OT moet
gaan ’inlezen’. Deels onder Perzi-
sche invloed zouden de Joden hem
langzamerhand een plaats in hun
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theologie hebben gegeven (zie bijv.
Edelkoort, 1945, p27). Vooral de
latere apocalyptische literatuur zou
hieraan hebben bijgedragen, even-
als de apocriefe toevoegingen, deels
populair (bijv. Tob.3:8), deels spe-
culatief (Wijsh.2:24). Wat de Per-
zische invloed betreft, de parallellen
met het Zoroastrianisme zijn slechts
gering (zie ISBE, 4,340vv). En
wat het tweede betreft, als het OT
slechts spaarzaam informatie over
de satan geeft, betekent dat niet
noodzakelijk dat hij in die tijd niet
bestond. Het NT bevat pas de volle
openbaring van zijn wezen, maar
passages als 1Kr21 en Jb1–2 ma-
ken duidelijk, zeker in het licht van
het NT, dat de satan ook al in het
OT een belangrijke rol speelde en
een bekende persoon was. Al in
Gn3 treedt hij als de ’slang’ naar
voren (vgl. Op12:9) en worden zijn
kwade bedoelingen als Gods tegen-
stander openbaar. Zc3 toont hem
in precies hetzelfde karakter. Hoe-
wel het OT nauwelijks over de dui-
vel spreekt, is er o.i. toch genoeg re-
den de śāt.ān in Zc3:1 met hem te
identificeren. De satan is dan de-
zelfde als de boze geest uit Jb die
Job bij God aanklaagt, en de geest
die David in 1Kr21 tot de volkstel-
ling aanzette (vgl. A.B. Davidson,
p300vv).

De duivel verleidde het eerste men-
senpaar vroeger om tegen God in
opstand te komen (Gn3) en doet
dan vandaag nog steeds bij men-
sen en volken (vgl. 1Kr21). Als hij

mensen zo tot zonde heeft aangezet,
verschijnt hij opnieuw, maar nu bij
God om hen bij Hem aan te klagen
(vgl. Jb1–2). De satan is de ’aankla-
ger van onze broeders, die hen dag
en nacht vóór onze God aanklaagde’
(Op12:10). Het motief van zijn aan-
klacht van Jozua en van de mensen
in het algemeen is niet zozeer zijn
haat jegens Israël of de mens, maar
vooral zijn haat jegens God! Ook in
Zc3 is de strijd niet een strijd tus-
sen Jozua en de satan, maar tussen
de satan en God zelf (vgl. Gn3:15).
De satan heeft strikt genomen rech-
ten op de mens: Hij is de ’over-
ste van deze wereld’ en de ’god van
deze eeuw’ (Jh12:31; 14:30; 16:11;
2Ko4:4). Hij had ook de macht over
de dood (Hb2:14), althans tótdat de
Heer Jezus op Golgotha’s kruis over
hem triomfeerde (Ko2:15; Op1:18).
Als de satan Jozua daarom aan-
klaagt, heeft hij ongetwijfeld gelijk
in wat hij zegt. Maar gelukkig ligt
niet in zijn macht om het vonnis te
vellen. Niet hij, maar de Engel des
Heren is de Rechter.

aan zijn rechterhand stond: Het
contrast is groot: Jozua stond
(‘ōmēdh) vóór de Engel des He-

ren om priesterdienst te verrichten,
maar de satan stond (‘ōmēdh) daar
om Jozua aan te klagen.

Sommige uitleggers (bijv. Keil,
p251) hebben op grond van Ps109:6
gemeend dat de aanklager bij
rechtszittingen aan de de rechter-
kant stond. Nog ervan afgezien dat
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dit uit geen enkel oud Joodse ge-
schrift blijkt, kan uit dezelfde psalm
ook afgeleid worden dat de rechter-
kant de plaats van de verdediger was
(vs31; vgl. Ps16:8; 121:5). Deane
(p28) oppert dat de satan aan Jo-
zua’s rechterzijde verschijnt om hem
in zijn priesterdienst en voorbede
voor het volk te hinderen. Pusey
(p84) ziet de rechterkant inderdaad
als de plaats van de verdediger. Uit
het feit dat daar nu niet een verdedi-
ger maar de satan stond, volgt dan
dat Jozua niemand had om hem te
redden (vgl. Jb30:12v; vgl. Unger,
p58). Aangezien de ’rechterhand’
op veel plaatsen in parallellie met
het woord ’hand’ gebruikt wordt
(bijv. Ps21:9; 89:14; 139:10) en op
andere plaatsen zelfs daaraan equi-
valent is (Ps45:5; 48:11; 60:7), is het
echter het beste om de uitdrukking
’aan zijn rechterhand’ in de neutrale
zin van ’aan zijn zijde’ op te vat-
ten (vgl. opnieuw Ps109:31; zie Mit-
chell, p149; Ridderbos, p67v) of als
’dichtbij hem’ (Ps73:23; Baarslag,
Reformatie, p25). Wat het ook
moge betekenen, ’het voorspelt voor
Jozua ongetwijfeld niet veel goeds’
(Brunner, p55).

om hem aan te klagen: Lett. staat
er: ’de tegenstander . . . om hem te-
gen te staan [haśśāt.ān . . . leśit.nô]’
(vgl. voor de vorm GKC, §61b).
De naam ’satan’ en het werkwoord
’aanklagen’ komen dus van dezelfde
stam. De kracht van deze construc-
tie kan echter nauwelijks in een ver-
taling worden weergegeven. Mis-

schien dat de parafrase: ’satan stond
daar om satan te zijn’ de betekenis
nog het dichtste benadert.

De stam śāt.an wordt gebruikt voor
’tegenstaan door middel van oorlog’
(1Sm29:4), ’tegenstaan in gericht’
(Ps109:6) of ’tegenstaan’ in algeme-
nere zin (Nm22:22,32; 2Sm19:22).
Van der Woude (p62v) wil het werk-
woord hier niet opvatten in de zin
van ’[voor het gerecht] aanklagen’,
maar als ’[Jozua in zijn dienst]
dwarsbomen’ (vgl. Ps38:21; 109:4).
Volgens BDB (p966) betekent śāt.an
’tegenstander zijn’ of ’als tegenstan-
der optreden’. In ieder geval is
de vertaling ’aanklagen’ van de NV
goed mogelijk, zeker in het licht van
Op12:10. Ook deze kwestie hangt
samen met de vraag of Zc3 een ju-
ridisch karakter heeft of niet.

Kelly (p448) merkt nog op dat
men in een westerse cultuur na een
aanklacht voor onschuldig gehou-
den wordt tot de schuld bewezen is,
maar dat dit in het oude Midden-
Oosten anders lag. Na een aan-
klacht werd iemand voor schuldig
gehouden totdat hij zijn onschuld
kon bewijzen (vandaar Dt19:15).
Deze houding verhoogt de ernst van
Jozua’s aanklacht aanzienlijk, te-
meer daar de bewijzen van zijn
schuld evident zijn (vs3) en Jo-
zua tegen de aanklacht niets in kan
brengen en daarom zwijgt. ’Het is
één ding om schuldig te zijn en straf
te verdienen; maar het is iets an-
ders om ook nog een machtige en
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kwaadwillende tegenstander te heb-
ben, die de daadwerkelijke uitvoe-
ring van de straf eist. De zonde
zelf roept tot de gerechtigheid om
de overtreder te oordelen (Gn4:10;
Hb12:24). Maar de aanklager roept
het uit tegen de ongerechtigheid om
de overtreder te sparen (2Sm19:21)’
(Deane, p31).

Vs1 toont zo de hogepriester in de
beklaagdenbank terechtkomt. In de
hogepriester lag echter ook de hoop
van het volk. De vertegenwoordiger
van het volk bij God wordt aange-
klaagd. Als het de satan zou luk-
ken om de Here van Jozua’s zon-
den te overtuigen, zou dat het einde
van het hogepriesterschap betekend
hebben. Welk mens kan dan ooit
nog priester zijn (Hb5:3; 7:27v)?
Het zou het einde van Israël in-
houden, omdat het een zondig volk
zónder middelaar zou zijn! Maar
in Jozua wordt eigenlijk ook het
hele volk bij God aangeklaagd. Als
zelfs de priesters voor Hem schul-
dig staan, hoe kan het volk als ge-
heel dan ooit gerechtvaardigd wor-
den? Indirect vormt satans aan-
klacht trouwens ook een aanklacht
tegen God zelf, die zich immers
sinds de uittocht als Israëls Bescher-
mer had opgeworpen: Waarom had
de Here het in het verleden telkens
voor zo’n zondig en bezoedeld volk
opgenomen? Het vervolg van het vi-
sioen moet nu duidelijk maken of de
aanklacht ook door God wordt over-
genomen.

3:2 De Here echter zeide tot de
satan: Vs1 noemde de aanklacht
tegen Jozua en Israël; vs2 geeft
Gods antwoord. Syr. leest hier
’de Engel des Heren’ i.p.v. ’de
Here’ en sommige uitleggers (zoals
bijv. Buzy, p157v, Mitchell, p153,
en Petersen, 1984, p186v) verkie-
zen daarom deze lezing boven die
van de MT. Maar ’Here’ is als de
lectio difficilior waarschijnlijk cor-
rect. Uit het vervolg, dat weer in
de derde persoon over de ’Here’
spreekt, blijkt dat de spreker toch
de Engel des Heren is, maar dat
Hij hier opnieuw met God wordt
vereenzelvigd.

De Engel neemt het voor Jozua op.
Het is źı́n dienaar die wordt aan-
gevallen en Hij is de enige die de
aanklacht te niet kan doen. Net
als in 1:12 treedt Hij daarom nu als
voorspraak voor zijn volk op (vgl.
Ps32:7). Het wonderlijke is dat God
de satan niet in het gelijk stelt en
Jozua veroordeelt, maar dat Hij het
voor Jozua opneemt en de satan be-
gint te bestraffen!

De Here bestraffe u, satan: De
vorm jigh‘ar kan als een jussi-
vus opgevat worden (’de Here

bestraffe u’; GKC §48g, 109b)
maar ook als een imperativus,
evenwel met een jussieve beteke-
nis (’de Here zal u bestraffen’;
GKC, §107n). Op drie plaatsen
wordt de stam gā‘ar met men-
sen als subject gebruikt (Gn37:10
[’onderhield’]; Ru2:16 [’ruw uitva-
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ren’]; Jr29:27 [’opgetreden tegen’]),
waar het dan een gematigd be-
straffende betekenis heeft. Maar
als God het onderwerp is, houdt
het ’toornig schreeuwen en uitva-
ren tegen vijanden, bedoeld in ver-
band met een bestraffend ingrijpen’
in (vgl. epitimaō in LXX en NT;
Van der Woude, p64). gā‘ar drukt
dan de bedreigende openbaarwor-
ding van Gods toorn uit, met name
tegen Israëls grote vijanden en te-
gen hen die Gods wil dwarsbomen
(Ps9:6; 68:31; 119:21; Js17:13; 54:9;
Ml2:3; 3:11; twee maal is de zee het
object van toorn: Ps106:9; Na1:4;
vgl. TDOT, 3,49vv). Hier is de
gedachte: het scherp berispen van
de aangesproken persoon door hem
luid en dreigend toe te spreken met
het doel hem tot zwijgen te brengen.
Als God de satan gaat ’dreigen’, kan
niemand zijn beslissing nog weer-
staan (vgl. Nm23:8,20; Js17:13). In
Gods bestraffing ligt Gods kracht
besloten. Het werkwoord draagt
daarom de gedachte in zich van ’de
feitelijke onderdrukking en het vol-
komen te niet doen van de beschul-
diging, evenals het tot zwijgen bren-
gen van de beschuldiger’ (Feinberg,
1965, p45).

Later, waarschijnlijk onder invloed
van Zc3:2, werd de uitroep ’de
Here bestraffe u’ tot een staande
uitdrukking, getuige het gebruik in
Jd:9 en in de Babylonische Tal-
mud Berakhoth 51a (zie ook TDOT,
3,52). De gebeurtenis in Jd:9 ver-
wijst overigens niet naar Zc3. Be-

halve de aanwezigheid van de satan
en het uitspreken van de bestraf-
fingsvloek hebben beide gedeelten
niets met elkaar gemeen (zie ver-
der Baron, p122v). Dat Judas bij
het schrijven van zijn brief Zc3 ech-
ter wel in gedachten had, blijkt uit
het noemen van de uitdrukkingen:
’anderen uit het vuur rukken’ en
’het kleed dat door vlees bevlekt is’
(Jd:23; vgl. Zc3:2v).

Het is niet zo dat de Engel des He-

ren zich door het uitspreken van de
vervloeking onder God plaatst (vgl.
Michaël in Jd:9) en daarom niet
met Hem vereenzelvigd mag wor-
den. Nog ervan afgezien dat dit ar-
gument niet opgaat als het inder-
daad een vaste uitdrukking betreft
(zie hiervoor Keil, p251), wordt de
Engel des Heren wel vaker in een
positie van afhankelijkheid van God
gezien (zie bijv. zijn voorbede in
1:12), wat echter niets afdoet aan
zijn gelijkheid aan God, zoals die
in andere teksten beschreven wordt
(zie bij 1:11).

ja, de Here die Jeruzalem ver-
kiest, bestraffe u: Uit de herhaling
van de bestraffing blijkt de ernst
ervan. De Hebr. stijlfiguur van
de herhaling is een manier om ex-
tra nadruk te geven (vgl. IBHS,
§7.2.3c, 12.5). Dit blijkt uit nog
vijf andere details: Ten eerste zal
de Here zelf de bestraffing uitvoe-
ren; ten tweede wordt de satan di-
rect aangesproken (zie de vocati-
vus: haśśāt.ān [’o satan’]); ten derde
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heeft de jussivus (’bestraffe u’) met
een Goddelijk Persoon als onder-
werp bijna de kracht van een be-
vel (IBHS, §34.3a): de Engel des
Heren spreekt met zijn goddelijke
gezag; ten vierde wordt de satan
zeer nadrukkelijk op Gods eigen
plannen gewezen: God verkiest –
wie zal dan bestraffen? En ten
vijfde blijkt het onredelijke van sa-
tans beschuldiging uit Gods be-
schrijving van Jozua/Israël: ’Is deze
niet. . . (halô’ zeh)?’. Het sterke
negatieve vraagwoord halô’ vooron-
derstelt een sterk bevestigend ant-
woord (zie bij 1:6), en in het aanwij-
zend voornaamwoord zeh (’deze’)
zit een verwijtende ondertoon van
hoe de satan zo iemand toch durfde
te beschuldigen.

De Engel des Heren zou later zelf
satans straf voltrekken. Na zijn
vleeswording heeft de Heer Jezus
op het kruis over de duivel getri-
omfeerd (Ko2:15) en hem door de
dood overwonnen (Hb2:14). En in
de toekomst zal zijn oordeel defi-
nitief worden voltrokken (Op12:9;
20:1–3,7–10). Satans bestraffing is
dus al gedeeltelijk in vervulling ge-
gaan.

Dit is de derde keer dat Zacharia
over Jeruzalems verkiezing spreekt.
In 1:17 werd de verkiezing vermeld
als de garantie voor Jeruzalems toe-
komstige herstel; in 2:12 werd de
verkiezing min of meer ’bewezen’
door de profetie over Gods terug-
keer naar Sion en zijn wonen in haar

midden (zie 2:6–13); en hier blijkt
deze verkiezing te allen tijde stand
te houden, zelfs onder de aanval-
len en beschuldigingen van de satan.
Het deelwoord habbōchēr (’verkie-
zend’) geeft het blijvende van de
verkiezing aan: God heeft Jeruza-
lem eenmaal verkoren en blijft bij
dat besluit. Het lijkt zelfs alsof het
verkiezen één van Gods wezensei-
genschappen is: jhwh habbōchēr, ’de
Here, de Verkiezende’.

Het noemen van Gods verkiezing
van Jeruzalem staat volgens Js14:1,
waarnaar Zacharia steeds lijkt te
verwijzen, in direct verband met
Gods ontfermen. De Here is niet
alleen rechtvaardig, maar Hij is ook
genadig. Hij “zoekt wegen dat een
verstotene niet van Hem verstoten
blijve” (2Sm14:14). Vandaar dat
satans aanklacht niet tot een ver-
oordeling van Israël leidde, maar
juist tot zijn herstel (zie het ver-
volg). Gods verkiezing vormt zo de
enige reden waarom Israël nog voor
Hem kan bestaan en de satan niet in
het gelijk wordt gesteld. God heeft
Israël verkoren en zal daarom we-
gen vinden om zijn plannen van ze-
gen ten uitvoer te brengen. Jeruza-
lem zal de plaats worden waar Hij
zal wonen (2:10) en waar Hij door
een gereinigd priestervolk gediend
zal worden (Ez44).

is deze niet een brandhout uit het
vuur gerukt?: De Engel zegt drie
dingen tegen de satan: Ten eerste
kondigt Hij Gods bestraffing over
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hem aan; ten tweede zegt Hij dat
God wegens zijn verkiezende liefde
nog steeds met welbehagen naar
zijn stad Jeruzalem kijkt; en ten
derde vergelijkt Hij Jozua, of be-
ter: het volk dat door Jozua ge-
typificeerd wordt, met een brand-
hout, dat voordat het door de vlam-
men verteerd is, uit het vuur gerukt
wordt. Om twee redenen zal God
zijn volk, volgens de Engel, niet ver-
oordelen: de eerste betreft Gods on-
veranderlijke verkiezing, de tweede
de wegen die Hij in het verleden
met zijn volk is gegaan. Daarmee
doet de Engel geen beroep op Gods
medelijden voor Israël (zo Cashdan,
p280), maar juist op Gods trouw:
Zou God een volk dat Hij zo vaak
aan het vuur ontrukt heeft, alsnog
aan de vlammen prijsgeven?

Een ’brandhout [’ûdh]’ was oor-
sponkelijk een houten pook waar-
mee het vuur opgerakeld werd
(GHCL, p18). Doordat het regel-
matig met vuur in contact kwam,
was het uiteinde meestal zwartge-
blakerd. Het woord komt verder al-
leen in Js7:4 en Am4:11 voor. In
de hogepriester Jozua wordt Israël
met zo’n brandhout vergeleken. In
het verleden was het volk veel met
vuur in aanraking gekomen, maar
de Here had hen steeds daar-
uit verlost. Uit de vrijwel iden-
tieke bewoording in Am4:11 volgt
dat de uitdrukking ’als een brand-
hout uit het vuur rukken’ blijk-
baar een spreekwoordelijk gezegde
is dat een genadige verlossing uit

een tuchtigend oordeel beschrijft
(alleen leest Am4:11 śerēphāh [lett.
’brand’] i.p.v. ’ēš [’vuur’]; vgl. ook
1Ko3:15; Jd:23).

In Am4:11 stelt het brandhout het
overblijfsel van Israël voor dat niet
in de oordelen ten onder is gegaan.
In Zacharia stelt het brandhout
eveneens Israël voor, of misschien
alleen Jeruzalem, de stad die voor
Zacharia het centrum van Gods toe-
komstige zegeningen vormt. In de
Talmud (Sanhedrin XI, 93a) wordt
het beeld van het brandhout heel
letterlijk op Jozua toegepast: Na-
dat de twee valse profeten Achab
en Zedekia door Nebukadnezar tot
de vuuroven veroordeeld werden we-
gens hun immorele toenaderingen
tot de dochter van de koning (vgl.
Jr29:21v), verzochten zij de koning
om in het vuur vergezeld te wor-
den door de hogepriester Jozua. Zij
hoopten door zijn gerechtigheid ge-
spaard te blijven. De twee profe-
ten werden echter door de vlammen
gedood, maar Jozua bracht het er
op wonderbaarlijke wijze levend af,
hoewel zijn kleren geschroeid wer-
den. Deze geschiedenis berust ech-
ter op fictie en is waarschijnlijk ter
verklaring van het het vierde visi-
oen ontstaan, waarbij duidelijk ele-
menten uit Dn3 zijn overgenomen.
Als men toch een uitleg voor Jozua
persoonlijk wil, kan die veel aanne-
melijker in een andere richting ge-
zocht worden: Zowel Jozua’s vader
als zijn grootvader zijn in de balling-
schap omgekomen (zie bij 3:1; vgl.
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Kl2:6,20). Van zijn familie vormde
Jozua dus het ’brandhout’ dat het
vuur van het verleden had overleefd.

Maar waarschijnlijk doelt het beeld
van het brandhout op het volk
Israël. De ballingschap in Babel
werd immers ook door een ’vuur’
gesymboliseerd (vgl. Js43:2), ter-
wijl Jeruzalem met een roestige pot
vergeleken werd, die slechts door
de hitte van het vuur gereinigd
kon worden (Ez24:1vv). Eigenlijk
wordt Israëls hele geschiedenis door
vuur gekenmerkt. Wat dat be-
treft lijkt het volk op de braam-
bos die voortdurend in brand stond,
maar niet werd verteerd (Ex3:2).
De periode van slavernij in Egypte
werd met een ’vuuroven’ vergeleken
(Dt4:20; 1Kn8:51; Jr11:4), terwijl
bijv. ook de wolkkolom in de woes-
tijn (Ex14:24), de berg Sinäı bij de
wetgeving (Ex19:18) en de taber-
nakel (Nm9:15) met vuur verbon-
den waren (vgl. ook 2:5). Barker
(EBC, p624) laat het vuur zelfs ge-
deeltelijk op Israëls toekomstige pe-
riode van verdrukking slaan (Jr30:7;
Zc13:8v). Als Jozua inderdaad een
beeld van het volk Israël vormt zoals
dit door de eeuwen heen voor God
stond, zondig en onrein in zijn ogen,
dan is het logisch om in het vuur
een beeld van Gods oordeel over zijn
volk in al die tijden te zien (Js9:17;
Ez22:21; Am5:6; vgl. Js33:14).

Het vuur is onverzadigbaar
(Sp30:15v), maar toch liet God
niet toe dat heel Israël verteerd

werd. In zijn genade spaarde Hij
een overblijfsel. Dat was precies het
argument van de satan, die God
ervan beschuldigde een grote fout
gemaakt te hebben door dat kleine
restje Joden uit het vuur van de
ballingschap te redden en weer naar
Palestina te brengen. Zijn voorstel
kwam er min of meer op neer om
Juda maar weer snel in het vuur te-
rug te werpen. Maar in Gods ogen
was het vuur niet geweest om te
vernietigen, maar om te louteren
(Js48:10; vgl. Ps66:10–12). God
redde zijn volk omdat Hij nog plan-
nen met hen had. Zonder Gods tus-
senkomst zou Israël als een brand-
hout helemaal verteerd zijn geweest.
Maar Israël was niet waardeloos
voor God: Hij wilde hen nog zege-
nen! De satan wilde dat God de
zondaar wegdeed, maar de Here

deed de zonde weg en redde de zon-
daar.

3:3 Jozua nu was met vuile kle-
deren bekleed: Vs3 vormt een een
nadere toelichting op vs1–2 en een
inleiding op vs4–5. Jozua’s vuile
kleren beelden zijn toestand voor
God uit. De hogepriesterlijke ge-
waden, de klederen “tot een prach-
tig sieraad” (Ex28:2), waren ver-
anderd in ’vuile klederen’. In de
tijd van het OT werd aan kle-
ding vaak een symbolische beteke-
nis gehecht. Men kon uit iemands
kleding zijn persoon en ambt af-
leiden (1Sm18:3v; 24:4v). Profe-
ten werden gekend door hun ’pro-
fetenmantel’ (1Sm28:14; 1Kn19:19;
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2Kn2:8,13–15; Zc13:4; vgl. Mt3:4),
terwijl ook priesters aan hun kle-
ding herkend werden (Ex28–29;
Lv21:10; Sir.45:7–12; 50:11). Op
veel plaatsen staat kleding daarom
voor een innerlijke toestand sym-
bool (Jb29:14; Ps132:9,16; Js11:5;
59:6,17; 61:10; 64:6; Mt22:12v;
Op19:7v; vgl. ook Gn3:7,21; Pr9:8;
Op3:4; 7:14).

Men heeft diverse verklaringen voor
Jozua’s kleding voorgesteld. Al-
lereerst zien sommigen er rouwkle-
ding in (vgl. Ne9:1; Jl1:13; Judith
4:9). Wegens de ceremoniële onrein-
heid die aan het volk kleefde of de
schande dat de tempel nog steeds
niet voltooid was, zou Jozua in rouw
zijn. Een variant is dat Jozua ge-
zien wordt zoals hij op de jaarlijkse
boete- en gebedsdagen in rouwge-
waden voor het volk verscheen (zo
Sellin, 1931, p244). Ten tweede
leggen sommige uitleggers een ver-
band met het in vs2 genoemde vuur:
Door zijn verblijf in de ’vuuroven
van Babel’ waren Jozua’s kleren ge-
blakerd, wat uit zou beelden dat
Israël door zijn contacten met de
heidense volken in Gods ogen niet
langer rein was, maar onrein. Vol-
gens een derde uitleg is de kleding
die van een beklaagde voor een rech-
ter. Bij de Romeinen was het wel-
iswaar de gewoonte dat beklaagden
in zwarte rouwkleding voor de rech-
ter verschenen, als een teken van
zelfkastijding en instemming met
hun schuld (zie bijv. Josephus, J.

Oudh., 14,9,4, en Livius, ii,54 en

vi,20), maar van de Joden is zo’n
gewoonte niet bekend. Ackroyd en
Schmidt hebben de kleren wel wil-
len verklaren vanuit een vermeende
parallel met de Babylonische my-
the van Adapa, die eveneens in een
boetekleed voor een hemelse rech-
ter wordt gezien, omdat hij ’in zijn
toorn de vleugel van de zuidenwind
gebroken heeft’ (ANET, p101vv, en
zie May, p177vv), maar deze paral-
lel is bijzonder zwak. Mowinckle
zoekt de verklaring in de Babylo-
nische gewoonte (waarvan hij aan-
nam dat deze ook in Palestina be-
kend was) dat de koning zich op
het Nieuwjaarsfeest in boetekleren
kleedde om voor de god Mardoek
zijn zonden en de zonden van zijn
volk te belijden. Na allerlei vernede-
rende handelingen door de priesters
zou hem dan uiteindelijk absolutie
verleend worden (genoemd in Leu-
pold, p70v). Maar Zacharia’s vi-
sioen handelt niet over een koning
op een Nieuwjaarsfeest, maar over
een hogepriester die voor Gods rech-
terstoel door de satan wordt aange-
klaagd.

Verdriet leidt tot ’gescheurde klede-
ren’; rouw en droefheid tot ’zwarte
klederen’, maar ’vuile klederen’ wij-
zen o.i. op schuld en bevlekking
door de zonde (vgl. Lange, p39). Jo-
zua staat hier immers voor de he-
melse Rechter, zich van zijn schuld
bewust. Het gaat daarom niet om
slechts een rituele verontreiniging,
maar om een morele verontreini-
ging. Israël was wel uit Babel ver-
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lost, maar nog niet gereinigd. Dat is
het thema van dit visioen, wat door
Jozua’s vuile klederen wordt uitge-
drukt.

Zowel het passieve deelwoord
lābhuš (’bekleed’) als het deelwoord
‘ōmēdh (’staande’) in het vervolg
van vs3 wijzen op een voortdurende
toestand. Eigenlijk is de construc-
tie nog sterker: hājāh lābhuš is een
zgn. omschrijvende conjugatie, die
hier een gewoonte aangeeft (vgl.
IBHS, §37.7.1b–c). Jozua’s veront-
reiniging was niet eenmalig. Het
was een toestand die al geruime tijd
aanwezig was, en waarvan het wel
leek dat deze, hoe langer de situatie
voortduurde, steeds meer weerstand
opriep.

Jozua’s klederen (beghādĥım; zie bij
vs4) zijn ’vuil’. Het gebruikte Hebr.
woord s. ô’̂ı is de sterkste beschik-
bare uitdrukking om vuil mee aan te
duiden. s. ô’̂ı wijst niet alleen op de
viezigheid zelf, maar suggereert ook
een aanstootgevende geur. GHCL

(p704) leidt s. ô’̂ı af van de stam
jās. ā’ (’naar buiten gaan/komen’),
maar KBL (p789,796) van een stam
s. ô’ (’vuil zijn’). Het zelfst. nmw.
s. ô’āh wordt in ieder geval in Js36:12
en in de qere van 2Kn18:27 voor
menselijke excrementen gebruikt (in
Dt23:13v en Ez4:12 staat hiervoor
s. ē’āh). In Js28:8 wordt met q̂ı’
s. ō’āh ’walglijk braaksel’ bedoeld en
in Sp30:12 en Js4:4 is dit een sym-
bool voor zonde. Vooral deze laat-
ste tekst bevat een opmerkelijke pa-

rallel met Zc3: Zowel in Js4:3–5
als in Zc3 worden de onreinheid
van Jeruzalems inwoners, de reini-
ging door oordeel (in Js4:5 verbon-
den met ’vuur’) en het herstelde Je-
ruzalem genoemd. Jeruzalems vuil
wordt daar samen met haar ’bloed-
vlekken’ gezien, waarmee Jeruza-
lems bloedschuld voor God wordt
aangegeven (vgl. Js1:15v; 59:2; vgl.
Petersen, 1984, p193v).

Het bovenstaande versterkt de ge-
dachte dat de vuile kleren een beeld
van zonden zijn. Zij beelden de ver-
ontreiniging door zonde aan, waar-
door Jozua schuldig staat voor God.
Jozua diende voor Gods aangezicht,
maar hij was onrein. Dit leidt on-
middellijk tot de vraag wèlke zon-
den bedoeld zijn. Allereerst zijn er
uitleggers die aan persoonlijke zon-
den van Jozua denken. Zo vindt
Köhler (genoemd in Keil, p252) de
reden in Jozua’s nalatigheid om-
trent de tempelherbouw, nagevolgd
door G.A. Smith (p631) die de re-
den in het trage herstel van de ere-
dienst zoekt. Maar in de tijd van
Zacharia’s visioenen was de tem-
pelbouw al weer zo’n 5 maanden
aan de gang (vergelijk Hg1:14–2:1
met Zc1:7). De Targum en enkele
Joodse uitleggers zoals Rashi en
Kimchi denken aan Jozua’s zonde
dat hij zijn zonen toestond met
heidense vrouwen te trouwen (zie
Ea10:18; vgl. Ne13:28). Maar het
anachronisme is duidelijk: Ea10
speelt zich pas zo’n 50 jaar ná Zc3
af. Andere uitleggers hebben in
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de vuile kleren de onreinheid van
Jozua en zijn medepriesters gezien
als gevolg van hun verblijf in bal-
lingschap. Een groep priesters die
nooit in Babel waren geweest, zou
Jozua’s dienst becritiseren, wat het
thema van het vierde visioen zou
zijn. Maar Van Groningen (p878)
merkt hierover terecht op dat deze
uitleg te zeer met bepaalde vooron-
derstellingen verbonden is, zoals de
aanwezigheid van twee rivaliserende
groepen priesters.

De tweede mogelijkheid die veel
waarschijnlijker is, is dat het niet
om individuele zonden van de hoge-
priester gaat, maar om een schuld
van het hele volk Israël. Buzy
(p160v) meent dat in dat geval ook
Zerubbabel, de politieke leider van
Juda, in het visioen gezien had moe-
ten worden. Maar juist de hoge-
priester werd in het OT voor de
zonden van het volk verantwoor-
delijk gesteld. Immers, door een
zonde van de hogepriester werd het
volk schuldig (Lv4:3), terwijl de ho-
gepriester de zonden van het volk
droeg (Ex28:38; Lv16).

In de tijd voor de ballingschap
werd Israël door allerlei grove
vormen van afgoderij gekenmerkt,
waardoor Palestina ernstig veront-
reinigd werd (Ps106:38; Js1:5v;
Ez36:16–21; Zf3:1). Na de balling-
schap was er echter nog steeds een
verfijnde vorm van afgoderij aanwe-
zig, die zich o.a. uitte in eigenge-
rechtigheid, zelfzucht en wereldge-

lijkvormigheid (zie Ea, Ne en Hg;
vgl. Keil, p254). En ook tijdens de
ballingschap zal Israël vaak veront-
reinigd zijn geraakt, alleen al door
het contact met allerlei heidense
volken en hun afgodische praktij-
ken. Hoe moeilijk het was om tij-
dens de ballingschap trouw te blij-
ven, toont het boek Daniël wel (zie
Dn1,3,6). Sommige uitleggers (zo-
als Leupold, p69v) zoeken de on-
reinheid daarom vooral in Juda’s
zonden van de laatste decennia. In
dat geval is voornamelijk de veront-
reiniging door de ballingschap de re-
den van Jozua’s vuile klederen. Uit
bijv. Hg2:11–15 volgt dat het naexi-
lische Juda wel degelijk met het pro-
bleem van de levitische onreinheid
als gevolg van de ballingschap wor-
stelde. Maar anderzijds wijst bijv.
Unger (p59) erop dat het in het
licht van Zacharia’s andere visioe-
nen (vgl. vooral het eerste en tweede
visioen) best mogelijk is dat heel de
geschiedenis van Israëls ontrouw en
afgoderij, incluis de toen nog toe-
komstige verwerping van de Messias
(Zc11), door de onreine klederen ge-
symboliseerd wordt. In dit geval
wijst het visioen ook vooruit naar
Israëls toekomstige reiniging, voor-
afgaand aan het aanbreken van het
Vrederijk (vgl. het derde en vijfde
visioen).

Toch is er nog een diepere reden.
Juist de priesters waren voor een
groot deel voor het morele verval
van Israël in de tijd voor de bal-
lingschap en voor Gods daaropvol-
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gende oordeel verantwoordelijk ge-
weest. Zij hadden immers het volk
in Gods wet moeten onderwijzen,
waarin zij tekort waren geschoten
(vgl. Ez22:26; Hs4:4–10; Mi3:11;
vgl. ook Js58:1–5; 59:1–15; 65:1–5;
66:3v). Omdat dit vers ńıet maar
vs4v wèl expliciet over een tul-
band spreekt, heeft men wel aange-
nomen dat Jozua hier zonder zijn
priesterlijke hoofddeksel voor God
staat. Dit kan erop wijzen dat
Jozua toch in rouw gezien wordt
(’blootshoofds’, wat de symboliek
van Jozua als drager van Israëls on-
gerechtigheid echter niet hoeft uit te
sluiten; zie bijv. Brandenburg, p41),
maar veel waarschijnlijker wijst het
erop dat Jozua als iemand die niet
langer als priester kon fungeren, ge-
zien wordt. Vooral de hogepriester-
lijke tulband symboliseerde immers
de heiligheid van de priesterdienst
(Ex28:36–38; zie bij vs5). Aan
de andere kant kan de schuld van
de priesters ook weer niet de enige
zonde zijn die in Jozua’s kleren
wordt uitgebeeld (zo Lange, p40).
Het is de schuld van het hele volk
Israël, waarvan de zonden van de
priesters een groot deel vormden.
Eigenlijk had heel Israël in hun be-
langrijke taak gefaald om een volk
van priesters voor de Here te zijn
(Ex19:5v; vgl. Jr13:11). Israëls po-
sitie als Gods priestervolk was door
de ballingschap ernstig geschaad.
Een volk dat zó schuldig was, kon
die dienst niet langer verrichten,
zijn priesters konden niet langer in

het heiligdom dienen en zijn ho-
gepriester was niet langer waardig
om tot God te naderen. Toch had
de Here zijn volk nog niet ver-
worpen. Als een brandhout had
God hen uit het vuur gerukt (vs2),
waarvan de zwarte vlekken aan hun
kleren nog getuigden. Ondanks
hun hernieuwde toewijding aan God
(Hg1:12; Zc1:1–6) waren de sporen
van de zonden die tot de balling-
schap hadden geleid, nog aanwezig.
Hun schuld was nog niet verzoend
en het land was nog niet gereinigd.

terwijl hij voor de Engel stond:
Deze korte bijzin geeft aan dat Jo-
zua’s kleding schril met Gods heilig-
heid contrasteert. De copula we kan
misschien beter door ’maar toch’
i.p.v. door ’terwijl’ worden weerge-
geven (GKC, §141e). Het gaat er
immers om dat Jozua zich óndanks
zijn toestand in Gods aanwezigheid
bevond. Misschien was het Jozua
zelf niet eens opgevallen hoe ’vies’
hij was. Maar in het licht van God
wordt de ’duisternis’ des te meer
openbaar (vgl. Jh1:9; 3:19).

Vs3 maakt duidelijk dat Israël niet
op grond van eigen verdiensten vrij-
gesproken kan worden, of vanwege
de ongegrondheid van de aanklacht,
of omdat het volk genoeg had gele-
den, of omdat de Judeeërs beloofd
hadden in de toekomst beter hun
best te zullen doen. Het is Gods
soevereine verkiezing dat Hij Israël
herstelde. Het ligt niet aan hem die
wil of loopt, maar aan de zich ont-
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fermende God (Rm9:16; 11:5).

3:4 In vs1 kwam de satan om de ho-
gepriester Jozua, die God in de tem-
pel diende, bij God aan te klagen,
maar in vs2 werd deze aanklacht
door de Engel des Heren weerspro-
ken. Uit Vs3, een vervolg op vs1,
bleek dat de satan eigenlijk wèl had,
omdat Jozua inderdaad vuile kle-
ren had, maar vs4–5, een vervolg op
vs2, laten zien waarom God Jozua
en zijn volk tóch kan zegenen, on-
danks de aanklacht. In vs2 werd
de aanklager tot zwijgen gebracht,
maar in vs4–5 wordt de reden van de
aanklacht weggenomen. Vs2 toonde
hoe God genadig wilde zijn; maar
vs4–5 tonen hoe God daadwerkelijk
genadig is. Er worden dan drie han-
delingen verricht: 1. de vuile kle-
deren worden Jozua uitgetrokken;
2. hem worden nieuwe kleren aan-
gedaan, en 3. de hogepriester krijgt
een nieuwe tulband.

Toen nam deze het woord: De spre-
ker is dezelfde als in vs2, dus de
Engel des Heren. Hij openbaart
zich niet alleen als Rechter (vs1) en
Voorspraak (vs2), maar ook als de-
gene die Jozua’s rechtvaardiging be-
werkt (vs4v). Uit het feit dat de
Engel des Heren hier in beeld zon-
den vergeeft, blijkt opnieuw over-
duidelijk zijn Godheid (Mk2:7,10).
Het werkwoord ‘ānāh betekent nor-
maliter ’antwoorden’ en staat bijv.
ook in 1:10,11 en 4:4 (zie bij 1:11).
Vs4–5 vormen Gods ’antwoord’ op
de situatie van vs3.

en zei tot hen die vóór hem stonden:
Onder de ’hen die voor Hem ston-
den (hā‘ōmedĥım lephānāv)’ wor-
den engelen verstaan (1Kn10:8;
Mt18:10; Lk1:19; Op8:2; vgl. ook
Ps103:20v; Js6:2v; Zc4:14; 6:5). Net
als in vs1 betekent ’staan voor’ hier
’dienen van’ (zie aldaar). Zoals de
priesters voor Jozua zitten (vs8) en
Jozua zelf voor God staat (vs1), zo
staan deze hemelwezens geheel ter
beschikking van de Engel des He-

ren, waaruit opnieuw zijn gezag
en Godheid blijkt. Leupold (p71)
merkt terecht op dat als de enge-
len in dit visioen Gods bevelen op-
volgen door Jozua symbolisch van
nieuwe kleren te voorzien, wij daar
geen leerstellige conclusies aan moe-
ten verbinden over een vermeende
rol van engelen i.v.m. zondenver-
geving (behalve Lk15:10 zwijgt de
Bijbel over dit onderwerp). Het is
in ieder geval wel tekenend dat het
gebod niet tot Jozua zelf gericht
wordt. Een mens kan zichzelf im-
mers niet reinigen (vgl. Ps49:8v). In
vs1 was Jozua passief (hij kon zich-
zelf niet verdedigen) en hier is hij
dat opnieuw (hij kan zichzelf niet
rechtvaardigen).

Doet hem de vuile klederen uit:
Deze symbolische handeling beeldt
twee dingen uit: Het eerste is dat
Jozua het priesterschap, dat door
zijn klederen wordt gesymboliseerd
(Lv21:10), wordt afgenomen. Een
onrein persoon kan geen priester-
dienst vervullen. Later zal Jo-
zua het priesterschap echter op een
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veel vollere wijze terugkrijgen (zie
vs4b–5). En ten tweede beeldt het
uittrekken van de vuile klederen het
wegdoen van Jozua’s ongerechtig-
heid uit. Er is alle reden om aan
te nemen dat de engelen dit bevel
onmiddellijk hebben uitgevoerd, zo-
dat Zacharia de uitleg van de En-
gel des Heren tijdens het uitdoen
van de kleren vernam. De verle-
den tijd in het vervolg van het vers
(’ik heb uw ongerechtigheid wegge-
nomen’) bevestigt deze gedachte.

Hij zeide tot hem: Nu richt de Engel
des Heren zich tot Jozua zelf.

Zie: Het Hebr. re’ēh is veel ster-
ker dan het gebruikelijke hinnēh en
kan daarom beter door ’kijk!’ wor-
den vertaald. De Engel des Heren

wil de aandacht op de geestelijke be-
tekenis van het verwijderen van de
kleren richten (Baldwin, p114).

Ik heb uw ongerechtigheid van u
weggenomen: De hif‘il van ‘ābhar
betekent lett.: ’doen voorbijgaan’ en
vervolgens ook: ’wegnemen’ (BDB,
p718v). Het woord wordt in
2Sm12:13; 24:10; 1Kr21:8 en Jb7:21
voor het wegnemen van schuld ge-
bruikt (vgl. 1Kn15:12 en Zc13:2
voor het wegdoen van zondige voor-
werpen) en in Jn3:6 (daar net als
hier met de gecombineerde preposi-
tie mē‘al [lett.: ’van op [u]’, d.i. ’van
u weg’]) voor het afleggen van kle-
ren. Het dubbele gebruik van het
voorzetsel mē‘al in Zc3:4 (eenmaal
m.b.t. het wegdoen van de kleren en
eenmaal m.b.t. het wegnemen van

de schuld) veronderstelt een direct
verband tussen beide. Het afdoen
van de kleren symboliseert het weg-
doen van de schuld. Het perfectum
geeft aan dat de zondenvergeving
met het uittrekken van Jozua’s kle-
deren plaatshad.

uw ongerechtigheid: In het OT
wordt met hetzelfde woord ‘āwōn,
een algemene term voor ’ethische
tekortkomingen’, zowel de zondige
daad zelf, de daaruit voortvloeiende
schuld als de noodzakelijke straf
weergegeven. Deze drie begrippen
zijn in het Oosterse gedachtengoed
blijkbaar nauw aan elkaar verbon-
den (zie voor de laatste betekenis
bijv. Gn4:13 en vgl. BDB, p730v).
Vs4 kan dus ook vertaald worden als
’Ik neem uw schuld weg’ of ’ik neem
de straf voor uw schuld weg’. ‘āwōn
is bovendien een collectief begrip.
Met dit woord worden geen afzon-
derlijke daden aangeduid, maar het
beschrijft juist het geheel van zon-
den (vgl. Gn15:16; Js53:6; Mi7:18;
zie TWOT, p650v).

Zoals gezegd gaat het in Zc3 niet
alleen om Jozua’s eigen ongerech-
tigheid, maar om die van het hele
volk. Jozua’s ongerechtigheid vindt
namelijk zijn parallel in vs9, waar
over het wegdoen van ’de ongerech-
tigheid (‘āwōn) van dit land’ ge-
sproken wordt. De ongerechtig-
heid van de enkeling kon een zon-
deschuld voor het hele volk brengen
(Lv22:15v), maar omgekeerd kon
een enkeling ook voor de schuld van
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de gemeenschap verzoening doen
(Lv16:21v; Js53:5; Ez4:4v). Blijk-
baar kan ongerechtigheid worden
overgedragen (vgl. ook 1Sm25:24;
Js53:6,11; Kl5:7). In Zc3 draagt Jo-
zua de schuld van heel Israël (vgl.
bij 3:3). Al in de Pentateuch wordt
beschreven hoe de hogepriester de
schuld van het volk betreffende de
offerdienst moest dragen (Ex28:38)
en de ongerechtigheid die met alle
andere zaken van het heiligdom in
verband stond (Nm18:1). De verge-
ving die Jozua ontvangt, is daarom
ten diepste een vergeving van de
schuld van heel Israël.

en Ik trek u reine klederen aan: De
vorm wehalbēš, een infinitivus abso-
lutus, heeft tot nogal wat discussie
geleid. Veel uitleggers (zoals Edel-
koort, 1945, p50) stellen, vanwege
de afwezigheid van een werkwoord
in de indicativus, voor om de LXX
te volgen, die deze woorden als een
bevel aan de engelen opvat en dus
wehalbǐsû (’en kleedt [hem]. . . ’) ge-
lezen heeft. Andere suggesties zijn
een wijziging in wajjalb̂ı̌sû (’en zij
bekleedden [hem]’; vgl. de BHS) of
om het werkwoord te intensiveren
door een perfectum (hilbaštĥı) toe
te voegen (GKC, §113l ; vgl. Fein-
berg, 1965, p48). Al deze wijzi-
gingen zijn echter overbodig, aan-
gezien in later Hebreeuws een im-
perfectum consecutivum wel vaker
vervangen werd door een infinitivus
absolutus voorafgegaan door we (zie
GKC, §113z en IBHS, §35.5.2b–d ;
vgl. ook Zc7:5; 12:10). Van der

Woude (p66) merkt nog op dat door
deze constructie in het midden ge-
laten wordt wı́e Jozua nu eigenlijk
bekleedt: de Engel des Heren of de
gewone engelen.

reine klederen: Het Hebr. macha

lās. ôth komt alleen hier en in Js3:22
(’feestgewaden’) voor. De Hebr.
stam waarvan het afgeleid zou kun-
nen zijn, is chālas. (’afleggen’). Met
machalās. ôth zouden dan de kleren
bedoeld zijn die alleen bij belang-
rijke gelegenheden gedragen worden
en in het normale leven ’afgelegd’
zijn (vgl. NV: ’feestklederen’ en SV:
’wisselklederen’; BDB, p323: ’a robe
of state’; GHCL, p464: ’splendid or
costly garments ’). Deze betekenis
past goed in Js3:22, maar slecht
in Zc3. KBL (p513) legt daaren-
tegen een verband met het Akka-
dische chals.u (’rein’, ’schoon’) en
het Arabische chalas.a (’rein zijn’,
’wit zijn’), wat dan tot de vertaling:
’bijzonder fijne (of: witte?) gewa-
den’ leidt (vgl. Meyers, 1987, p190;
Van der Woude, p66). machalās. ôth
is een meervoud, zodat waarschijn-
lijk meerdere klederen bedoeld zijn
(een onderkleed en bovenkleed?; zie
voor deze kwestie verder bij vs5).
De vuile kleren zijn Jozua uitge-
daan (vs3) en nu krijgt hij er schone,
en bovenal reine kleren voor in de
plaats.

Sommige vertalers prefereren toch
de vertaling ’feestklederen’ (vgl.
Gn45:22; Lk15:22), of zoeken een
parallel met de kleding van feest-
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gangers bij tempelfeesten (Ps96:9:
’heilige feestdos’; vgl. Frey, p69):
Jozua moest zich in zijn reini-
ging verheugen (Lange, p37v). De
LXX heeft het over een ’gewaad
dat tot de voeten reikt’ (podērēs)
en doelt daarmee waarschijnlijk op
het hogepriesterlijke opperkleed (in
Ex28:4,31; 29:5 en Sir.45:8 wordt
ditzelfde woord hiervoor gebruikt;
zo ook bijv. Van Groningen, p879).
Keil (p254) ziet in de kleren echter
een symbool van heerlijkheid. Jo-
zua zou in dit visioen niet alleen ge-
reinigd, maar ook verheerlijkt wor-
den. Maar kleding als een sym-
bool van reinheid is veel meer met
het karakter van het visioen in over-
eenstemming (vgl. Op3:4; 7:9,14 en
vooral 19:8; vgl. ook de reine kle-
deren uit Lv16:4,23v). Het uitdoen
van de vuile klederen beeldt de zon-
denvergeving uit (’het niet langer
schuldig staan’; vgl. Ef1:7; Ko1:14),
terwijl het aandoen van de reine
kleren de nadruk op het positieve
aspect van de rechtvaardiging legt,
’het door God als rechtvaardig be-
schouwd worden’, wat nog veel ver-
der gaat dan vergeving (Rm3:24–26;
vgl. Gn3:21; Jb29:14; Js61:10). Uit
het feit dat in Zc3 nergens een of-
fer genoemd wordt, mag niet gecon-
cludeerd worden dat God blijkbaar
alleen door een daad van zijn wil
kan vergeven. Zc3 laat slechts zien
dát God genadig is, maar pas het
NT beschrijft waaróm God genadig
kan zijn, namelijk door zijn Zoon
plaatsvervangend te oordelen (Rm3;

Hb9–10).

3:5 Ik nu zeide: Vulg., Syr. en Targ.
lezen hier: ’en Hij [d.i. de Engel des
heren] zeide’, terwijl de LXX deze
woorden weglaat. Een aantal uitleg-
gers (bijv. Ridderbos, p70, en Peter-
sen, 1984, p186v,197) verkiest welis-
waar één van beide varianten boven
de MT, maar het is niet ongebruike-
lijk dat Zacharia zichzelf in een visi-
oen mengt, omdat hij zich niet lan-
ger stil kan houden (vgl. bij 2:2 en
zie uitgebreid Tidwell; vgl. iets der-
gelijks in Js6:5,8 en Am7:2,5; vgl.
ook Op5:4; 10:9; 11:1). Bovendien
is de lezing van de MT als de lectio
difficilior waarschijnlijk correct.

Enkele uitleggers (zoals Leupold,
p72, en Unger, p62) vinden Zacha-
ria’s vraag zowel overbodig (de tul-
band hoorde al bij de priesterlijke
uitrusting) als getuigend van onwe-
tendheid en onbescheidenheid. Wat
het eerste betreft, als vs4 alleen
Jozua’s rechtvaardiging beschrijft,
is Zacharia’s vraag geenszins over-
bodig. Vs5 vormt vervolgt dan
vs4 door Jozua’s hernieuwde ’wij-
ding’ te beschrijven. Zijn reini-
ging moest immers nog door ambts-
herstel gevolgd worden. En wat
het tweede betreft, het lijkt God
te behagen dat mensen Hem vra-
gen om wat Hij al van plan was
te doen (zie vooral Ez36:37; vgl.
ook 2Sm7:25–29; Jh15:7). In vs1
verrichte Jozua priesterdienst, maar
werd hij vanwege zijn onreinheid
door de satan aangeklaagd. Nu is
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Jozua gereinigd, waaruit de profeet
de conclusie trekt dat hij dan ook
weer geschikt is voor het priester-
schap en dus weer in staat gesteld
moet worden deze dienst te verrich-
ten.

Laat ze een reine tulband op zijn
hoofd zetten: De MT leest hier een
indicativus (jāś̂ımû [’zij zullen zet-
ten’]). BHS wil echter in navol-
ging van de Vulg. en LXX een impe-
rativus lezen (ś̂ımû [’zet’]), gericht
aan de aanwezige engelen (waar-
bij de Engel des Heren de spre-
ker zou zijn). En Meyers (1987,
p191) stelt voor een jussivus te le-
zen (jāśēmû [’laten zij zetten’]; vgl.
GKC, §48g). Maar het imperfectum
kan soms ook een jussieve beteke-
nis hebben (zie GKC, §107n), zodat
een tekstwijziging onnodig is. In ie-
der geval geeft de vorm aan dat de
spreker niet langer de Engel desHe-

ren is. In dat geval zou er name-
lijk wèl een imperativus hebben ge-
staan. Nu spreekt juist de profeet
die zijn verzoek aan de Engel des
Heren richt.

een reine tulband: Het woord s. ān̂ıph
(’tulband’; LXX: kidaris, d.i. een
Perzisch hoofddeksel dat door ko-
ningen werd gedragen [=thiara];
Vulg.: cidaris) is van de stam
s. ānaph (’omwikkelen’; zie Lv16:4;
Js22:18) afgeleid. Het is daarom
geen gewone ’hoofddoek’ (vgl. de
mighbā‘āh van de gewone pries-
ters in Ex28:40; 29:9; 39:28), maar
lett. ’iets dat [om het hoofd] ge-

wikkeld is’. De tulband gaf aan
dat de drager een hoge, officiële po-
sitie bekleedde, waaraan veel eer
en waardigheid verbonden waren.
In Jb29:14 wordt de s. ān̂ıph door
een man gedragen, in Js3:23 door
welgestelde vrouwen (hoewel daar
het vrouwelijke meervoud s.

en̂ıphôth
staat) en in Js62:3 (qere), Sir.11:5
en 47:6 door koninklijke personen.
Voor de hogepriesterlijke tulband
wordt in de Pentateuch een ander
woord (mis.nepheth) gebruikt, dat
echter wel van dezelfde stam s. ānaph
komt (Ex28:4,37,39; 29:6; 39:28,31;
Lv8:9; 16:4). Waarschijnlijk wa-
ren s. ān̂ıph en mis.nepheth echter
synoniemen, omdat mis.nepheth in
Ez21:26 een koninklijke kroon voor-
stelt en s. ān̂ıph in Sir.40:4 (Hebr.)
juist een priesterlijke tulband (vgl.
ISBE, 2,404vv).

Vanwege dit laatste is het on-
waarschijnlijk dat Jozua in Zc3
tot koning gekroond zou worden
(vgl. daarvoor 6:11), hoewel Meyers
(1987, p191v) in het [opzettelijk?]
afwijkende woordgebruik een aan-
wijzing meent te hebben dat Jozua
hier niet alleen priesterlijke taken
toebedeeld kreeg, maar ook enkele
verantwoordelijkheden die in vroe-
gere tijden bij de Judeese koningen
lagen (zie daarvoor verder bij vs7;
vgl. ook Petersen, 1984, p198v). Jo-
zua wordt hier opnieuw als pries-
ter aangesteld. Zoals het koning-
schap vooral door de kroon geken-
merkt wordt, zo vormde het opzet-
ten van de tulband de climax van de
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hogepriesterlijke wijding (Lv8:7–9).
De tulband vormt zo het teken van
Jozua’s hogepriesterlijke dienst bij
uitstek. Op de tulband bevond zich
namelijk de gouden plaat met de
woorden qōdheš la-jhwh (’heiligheid
aan de Here’; Ex28:36–38; 39:30v),
waardoor de hogepriester onmiddel-
lijk als Gods vertegenwoordiger her-
kend werd. Heiligheid hoort immers
bij het priesterschap (Nm16:5), wat
vooral in de gouden plaat tot uit-
drukking kwam. Het is daarom zeer
waarschijnlijk dat dit vers met de
tulband ook al zijn toebehoren be-
doelt, dus incluis de gouden plaat
(vgl. Meyers, 1987, p191; misschien
wordt in 3:9 nog op de gouden plaat
gezinspeeld; zie aldaar).

reine: Met nadruk wordt de tul-
band ’rein’ (t.āhōr) genoemd. Dit
woord komt vele malen in de pries-
terlijke gedeelten van het OT voor
en wijst vrijwel overal op rituele
reinheid (TWOT, p343vv). Zo
wordt er gesproken over ’reine die-
ren’ (Lv20:25), ’reine personen’
(Lv7:19), de ’reine plaats’ (Lv4:12)
en de ’reiniging’ van priesters en le-
vieten (Ea6:20). Op andere plaat-
sen geeft t.āhōr echter een morele
reinheid aan (bijv. Ps12:7; 19:10;
51:12; Sp22:11). In een onreine toe-
stand, gesymboliseerd door zijn kle-
ding, was voor Jozua geen priester-
dienst mogelijk (vgl. Lv21:10–12).
Dit vers zegt twee maal van de
tulband dat die ’rein’ moet zijn.
Voor de andere klederen gold dat
natuurlijk ook, maar de tulband

was zoals gezegd het hogepriester-
lijke attribuut bij uitstek. Vanaf nu
zou het onreine priesterschap niet
langer ’een besmettelijke bron van
kwaad en ziekte in de gemeenschap
zijn’ (Stuhlmueller, p79). Jozua
kon weer in Gods tegenwoordigheid
verkeren en zelfs opnieuw priester-
dienst verrichten.

Toen zetten zij een reine tulband
op zijn hoofd: Het verzoek van de
profeet wordt onmiddellijk ingewil-
ligd. Het woordgebruik is nagenoeg
gelijk aan dat van Zacharia’s ver-
zoek: jāś̂ımû s. ān̂ıph t.āhōr ‘al rō’̌sô
– wajjāś̂ımû has.s. ān̂ıph hat.t.āhōr ‘al
rō’̌sô [’lett.: laat ze zetten een reine
tulband op zijn hoofd – en zij zet-
ten de reine tulband op zijn hoofd’].
Vs4–5 zijn chiastisch opgebouwd:
In vs4 worden de nieuwe klede-
ren genoemd en in vs5a de reine
tulband; vs5 vervolgt dan met de
tulband voordat opnieuw de klede-
ren ter sprake komen. Door deze
structuur wordt aangegeven dat de
tulband het belangrijkste voorwerp
was, maar ook dat de kleren nauw
met de tulband verbonden waren
(Meyers, 1987, p190).

en trokken hem [priester]klederen
aan: beghādĥım is het meervoud
van beghedh, het in het Hebr. meest
algemene woord voor een kleding-
stuk van elke soort, ’van de vuile
lappen van een melaatse tot de hei-
lige kleding van de hogepriester, van
de eenvoudigste bedekking van een
arme tot de kostbare gewaden van
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de rijken en edelen’ (BDB, p93v).
De vraag is nu of de hier genoemde
klederen dezelfde zijn als de ’reine
klederen’ van vs4. O.i. moeten
de klederen van vs4 onderscheiden
worden van die van vs5. In vs4 gaat
het om reine klederen, maar in vs5
ontvangt Jozua zijn priesterkleren
terug (contra Mitchell, p152).

Een aantal argumenten pleiten voor
deze uitleg: Ten eerste werden de
vuile kleren van Jozua in vs3–4a
ook beghādĥım genoemd, terwijl het
daar vrijwel zeker Jozua’s (bezoe-
delde) hogepriesterlijke kleding be-
trof. Ten tweede is begādĥım een
meervoud, wat erop lijkt te wijzen
dat het niet om een enkel kleding-
stuk gaat, maar om een aantal kle-
ren. Een verwijzing naar de di-
verse in Ex28 genoemde gewaden
uit de hogepriesterlijke kledij ligt
dan voor de hand (in Ex28:2,3,4
wordt deze kleding eveneens als b
eghādĥım aangeduid). Net als in
bijv. 1Kn22:10 gaat het hier om of-
ficiële kleding (vgl. de NV: ’staat-
siegewaad’). Ten derde werd er
in vs4 over ’reine klederen’ gespro-
ken, maar het woord ’rein’ wordt
hier niet genoemd. Blijkbaar ligt
de nadruk niet langer op de rein-
heid van de kleren (zoals in vs4),
maar op de klederen zelf: het wa-
ren pŕıesterklederen! Ten vierde is
er geen reden om aan te nemen
dat het bevel in vs4 niet direct zou
zijn opgevolgd. Het is daarente-
gen veel waarschijnlijker dat Zacha-
ria zijn vraag stelde bij het zien

van een geklede priester dan dat hij
de Engel des Heren vroeg om een
nog naakte Jozua de hogepriester-
lijke tulband aan te reiken. Boven-
dien wordt bij het aankleden een
hoofddeksel in de regel om prakti-
sche redenen pas als laatste opge-
zet. Ten vijfde is Zacharia’s vraag
in vs5 in deze uitleg makkelijker te
verklaren: Als de kleding in vs4 in-
derdaad niet de priesterkleding be-
trof, dan hield de vraag een ver-
zoek in om de gereinigde Jozua ook
weer in zijn priesterambt te herstel-
len en hem daartoe van de noodza-
kelijke kledij te voorzien. En ten
zesde is het duidelijk dat vs4 de na-
druk op Jozua’s reiniging van onge-
rechtigheid en onreinheid legt, maar
vs6–7 op Jozua’s nieuwe taakom-
schrijving als hogepriester. Het is
dan alleszins redelijk aan te nemen
dat vs5 over Jozua’s nieuwe ambts-
kleding als priester handelt. Samen-
vattend: vs4 beschrijft Jozua’s rei-
niging en rechtvaardiging en vs5 Jo-
zua’s hernieuwde aanstelling als ho-
gepriester.

terwijl de Engel des Heren erbij
stond: Sommige uitleggers willen
vertalen: ’terwijl de Engel des He-

ren ging staan’, omdat het het
voorafgaande al duidelijk aangaf
dat de Engel des Heren erbij aan-
wezig was (zo bijv. Ridderbos, p71),
terwijl Lange (p39) vertaalt: ’blij-
ven staan’. Sellin (1931, p245)
stelt daarentegen voor de tekst van
ûmal’ākh jhwh ‘ōmēdh (’terwijl de
Engel des Heren [erbij] stond’) te
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veranderen in ûmal’ākh jhwh he‘e

mı̂dhû (’en de Engel des Heren

stelde hem aan’; vgl. 1Kn12:32;
1Kr15:16; Es4:5). Maar de onver-
anderde woorden vormen volgens de
Hebr. grammatica een correcte bij-
zin en geven aan dat de reinigings-
handelingen weliswaar door engelen
waren verricht, maar dat de Engel
des Heren daar getuige van was
en er zijn goedkeuring aan hechtte
(vgl. Gn18:8). Deze zin vormt zo
de tegenhanger van het slot van vs3
(we‘ōmēdh liphnê hammal’ākh [’ter-
wijl hij voor de Engel des Heren

stond’]): In vs3 bevond een onreine
Jozua zich in de tegenwoordigheid
van de Engel des Heren, maar in
vs5 bevindt de Engel des Heren

zich bij de gereinigde Jozua. In vs3
werd Jozua door de Engel des He-

ren vrijgesproken, en in vs5 wordt
hij door Hem ook in zijn ambt her-
steld. Aan zijn voorbede (1:12) en
gebod (3:4) heeft Jozua zijn redding
van satans aanklacht te danken.

Historisch gezien is het vierde visi-
oen ook van grote betekenis. Meer
dan 70 jaar was de tempeldienst
immers gestaakt geweest, althans
nergens in Ea en Dn wordt in de
tijd van de ballingschap of kort
daarna van offers gerept. Door mid-
del van dit visioen wordt Israëls
priesterdienst, die door de balling-
schap ernstig in diskrediet was ge-
bracht, opnieuw geratificeerd (vgl.
Ml3:3v). Nadat de hogepriester Jo-
zua in vs6v ook weer nieuwe taken
krijgt toebedeeld, heeft Israël weer

een door God erkend priesterschap,
hoewel de functie daarvan wel enigs-
zins t.o.v. die van het pre-exilische
priesterschap was gewijzigd.

Het vierde visioen heeft ook een be-
langrijke profetische betekenis. Jo-
zua typificeert immers het volk
Israël dat in zijn priesterlijke taken
tekortgeschoten was (zie boven).
Jozua’s reiniging geeft echter aan
dat God zijn volk t.z.t. net als Jo-
zua zal reinigen: Ten eerste zal God
hun zonden wegnemen (Js43:25;
Jr31:34; Mi7:18v; Rm11:27; vgl.
ook Ez16:60–62) en zijn volk rei-
nigen (Jr33:8; Ez36:25,33; 37:23;
Ml3:3; vgl. Jr13:27). Maar ten
tweede zal Israël zich straks ook als
een gereinigd priester het hoofdsie-
raad ombinden (Js61:10). Dan pas
zal het doel van Israëls oorspronke-
lijke roeping bereikt zijn (Ex19:6;
Js61:6): zij zullen God ’in gerech-
tigheid offer brengen’, dat ’de Here

aangenaam zal zijn’ (Ml3:3v). Hun
zonden zijn dan verzoend, waardoor
weer priesterdienst mogelijk zal zijn
(Js59:2). Het zondige volk (’Jozua
in vuile klederen’) zal dan veran-
derd zijn in een gereinigd en her-
steld volk (’Jozua in zijn priesterkle-
ren’), een volk ’heilig aan de Here’
(Ex28:36; Js62:12).

3:6 Het is niet helemaal duidelijk
of vs6 nog bij het visioen hoort of
dat het een afzonderlijke profetische
boodschap is. Enerzijds is het on-
waarschijnlijk dat Jozua gedurende
de nacht van het visioen in Zacha-
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ria’s aanwezigheid verkeerde, zodat
de Jozua van het visioen de verma-
ning van de Engel aanhoorde en de
profeet deze woorden moest over-
brengen. Maar anderzijds zijn der-
gelijke praktische vermaningen niet
in overeenstemming met het pas-
sieve karakter van Zacharia’s visioe-
nen en kan het best een afzonder-
lijke profetie betreffen.

In ieder geval toonden vs1–5 Jozua’s
nieuwe positie en beschrijven vs6–7
de praktische verantwoordelijkheid
die dat met zich meebrengt. De
positie als gerechtvaardigd priester
is gegrond op Gods genade, maar
het verkrijgen van de zegeningen
van vs7 is afhankelijk van Jozua’s
gehoorzaamheid. In vs1–5 is de
Engel des Heren Jozua’s Priester-
Middelaar, maar in vs6–7 Jozua’s
Koning-Gebieder. Na zijn nieuwe
wijding tot hogepriester (vs5) krijgt
Jozua zijn nieuwe taken te horen.

Hierop vermaande de Engel des
Heren Jozua: De stam ‘ûdh be-
tekende oorspronkelijk ’terugkeren’
of ’omkeren’, vervolgens ’herhalen’,
’opnieuw doen’, ’steeds weer zeg-
gen’ en uiteindelijk ook ’waarschu-
wen’ of ’getuigen’. Het werk-
woord wordt meestal in de hif‘il ge-
bruikt in de zin van: ’ernstig ver-
manen’ of ’ernstig getuigenis afleg-
gen van’ (vgl. de LXX: diamarturo-
mai in bijv. Gn43:3 en 2Kn17:13).
In juridische zin is de beteke-
nis vooral ’getuigen tegen’ (Dt4:26;
8:19; 30:19; 31:28; Ps50:7), maar

elders meer algemeen: ’waarschu-
wen’, zij het met een ernstige onder-
toon (Ex19:21; Dt32:46; 1Kn2:42;
Ne9:26,29v; Ps81:9; vgl. GHCL,
p610; KBL, p685v). De uitdruk-
king wijst in Zc3 op het belang en
de ernst van de woorden die vol-
gen, wat nog door het ’zo zegt de
Here der heerscharen’ (vs7) bena-
drukt wordt.

3:7 Indien: Het voorzetsel ’im leidt
altijd een voorwaarde voor een reële
gebeurtenis in, waarvan de vervul-
ling elke graad van waarschijnlijk-
heid kan hebben (IBHS, §38.2c–d).
In de MT valt vs7 in 5 delen uit-
een: ’im . . . we’im . . . wegham
wegham . . . we. De vraag is nu
waar de protasis eindigt en de apo-
dosis begint. Anders gezegd: Be-
vat vs7 2 voorwaarden en 3 belof-
ten of 4 voorwaarden en 1 belofte?
De interpunctie van de Masoreten
wijst op de laatste mogelijkheid, na-
gevolgd door o.a. Petersen (1984,
p203,206vv), Van der Woude (p68v)
en de Joodse uitleggers (zoals Kim-
chi). Maar de meeste moderne uit-
leggers kiezen voor de eerste optie
(net als Vulg., Syr.; de LXX lijkt w
e’im i.p.v. het tweede wegham ge-
lezen te hebben). O.i. verdient de
2–3-verdeling de voorkeur. Ten eer-
ste is de overgang van ’im naar w
e veelzeggend. Het driemaal her-
haalde we kan hier nauwelijks iets
anders betekenen dan de inleiding
van de apodosis (’dan’; vgl. BDB,
p254 sub 5). Het gam . . . gam
betekent hier ’zowel . . . als’ (zie
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BDB, p168v sub 1) en vormt niet
zoals in bijv. Zc8:6 de inleiding van
de apodosis (zo slechts zelden; zie
BDB, p169 sub 4). Ten tweede wijst
het nadrukkelijke ’attāh na eerste
het wegham eerder op een belofte
dan op een voorwaarde (vgl. GKC,
§135a; contra Van der Woude, p69).
En ten derde verlenen de derde
en vierde zinsnede (’mijn huis rich-
ten’ en ’mijn voorhoven bewaken’)
in deze vertaling opnieuw het ge-
zag aan de hogepriester om voor
de tempel zorg te dragen, wat goed
met de boodschap van het vierde
nachtgezicht overeenkomt. Als deze
twee zinnen daarentegen voorwaar-
den zouden inhouden, waren zij
overbodig geweest, omdat de beide
eisen al min of meer in de tweede
voorwaarde besloten liggen.

Op ’rechtvaardiging’ volgt ’heili-
ging’, op een nieuwe positie volgt
een nieuwe wandel: Jozua krijgt
twee voorwaarden te horen waar-
aan hij moet voldoen. De eerste be-
treft zijn toewijding aan God door
te handelen volgens in overeenstem-
ming met Gods geopenbaarde wil,
de tweede zijn trouw inzake de ritu-
ele plichten betreffende de eredienst
in de tempel. In de eerste voor-
waarde gaat het om Jozua’s per-
soonlijke leven en zijn houding je-
gens de Here en in de tweede voor-
waarde om het getrouw nakomen
van zijn officiële taken als priester.
Beide voorwaarden hebben natuur-
lijk voor de priesters uit alle tij-
den gegolden, maar na de balling-

schap hebben deze eisen toch een
wat diepere ondertoon: In een land
dat door een Perzisch vorst gere-
geerd wordt en waarin afgoden wor-
den gediend, moet Jozua tóch al-
leen de Here blijven dienen. En in
een tempel die nog maar gedeeltelijk
herbouwd is en waarin bovendien de
ark ontbreekt, moet Jozua tóch de
eredienst aan Jahweh in stand hou-
den. De hogepriester moest niet al-
leen in theorie, maar ook in praktijk
waarmaken wat het is om ’de Here

heilig’ te zijn (Ex28:36).

gij in mijn wegen wandelt: De eer-
ste voorwaarde betreft Jozua’s le-
venswandel, waaraan God natuur-
lijk hoge eisen stelt (vgl. Gn17:1;
Hd20:28; 1Th4:1; 1Tm4:15v). De
uitdrukking ’in Gods wegen wan-
delen’ betekent ’zijn geboden be-
waren en navolgen’ (1Kn2:3; 3:14;
11:33,38; Ps81:14) en komt vooral
vaak in Dt voor (zie bijv. 8:6;
10:12v; 11:22; 30:16; vgl. TDOT,
3,396vv). Trouw is een voor-
waarde voor het priesterschap (vgl.
Ml3:14,16). Meyers (1987, p194v)
merkt op dat het ’wandelen in Gods
wegen’ evt. ook op de rechtspraak
betrekking kan hebben, die oor-
spronkelijk ook een taak van de
priesters was (Ex18:20; Dt17:8–13),
maar tijdens de monarchie door de
koning werd uitgeoefend (2Sm8:15).
Na de ballingschap kwam de be-
voegdheid om recht te spreken en
de taak om het volk te onderwijzen
echter opnieuw bij de priesters te
liggen. De functie van stadhouder
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hield in die tijd immers voorname-
lijk het regelen van de belastingen
en het onderhouden van de relaties
met het Perzische hof in.

en de door Mij opgedragen taak
waarneemt: Gold het ’wandelen in
Gods wegen’ in zekere zin nog voor
elke Judeeër, het ’waarnemen van
Gods taak’ was een specifiek pries-
terlijke opdracht. mǐsmereth, een
typisch priesterlijk woord, betekent
zoveel als ’taak’ (Nm4:27,31), ’zorg’
(Nm3:31) of ’voorschrift’ (Lv8:35)
en wijst op datgene wat God ie-
mand heeft opgedragen te doen
(vgl. de NV: ’de door Mij op-
gedragen taak’). De uitdrukking
šāmar mǐsmereth (lett.: ’[de] inzet-
ting houden’) betekent zo in alge-
mene zin ’zijn plicht doen’ (Gn26:5;
Dt11:1; Jz22:3; 1Kn2:3; vgl. ook
Js21:8 en Hk2:1: ’wachtpost’), maar
in bijzondere zin doelt het op het
uitvoeren van Gods voorschriften
betreffende de eredienst (Lv8:35;
18:30; 22:9; Nm1:53; 3:7; 18:3;
2Kr13:11; 23:6; Ml3:14; vgl. ook
1Tm6:20; 2Tm1:14). De Vulg.
handhaaft trouwens het Hebräısme:
custodiam meam custodieris. De
hiergenoemde ’taak’ is de Mozäısche
wetgeving betreffende de plichten
van de priesters en levieten. In
Ez wordt in soortgelijke bewoordin-
gen als in Zc3 over de taak van
de levieten en priesters gesproken,
die, in tegenstelling tot het gewone
volk, zorg dragen voor de tempel
(Ez44:8,11,14,16; 48:11). In zowel
de eerste als de tweede voorwaarde

staat het zelfstandig naamwoord in
het Hebr. vooraan, waardoor daar
de nadruk op ligt: ’in mı́́n wegen
moet je wandelen en mı́́n taak, die
moet je waarnemen’.

dan zult gij zowel mijn huis rich-
ten: Na de twee voorwaarden volgen
drie beloften, die aan Jozua gezag
moesten geven als hogepriester in de
tijd na de ballingschap. De eerste
belofte hangt samen met de eerste
voorwaarde (recht ’doen’ en recht
’spreken’), de tweede belofte met
de tweede voorwaarde (de priester-
lijke taak waarnemen en de priester-
lijke dienst coördineren; beide ke-
ren staat er het werkwoord tǐsmōr
[’waarneemt’, ’zult bewaken’]).

Met het ’mijn huis’ (bajith) wordt
vanwege de parallellie met ’mijn
voorhoven’ niet het Joodse volk
bedoeld (zo bijv. Cashdan, p281;
vgl. Nm12:7; Hs8:1; 9:8,15) maar
het tempelhuis. Het vooral in
poëzie gebruikte werkwoord d̂ın be-
tekent ’richten’, ’als rechter optre-
den’, ’recht verschaffen’ of ’ter ver-
antwoording roepen’, namelijk door
alle plichtsverzuim en elke overtre-
ding te straffen (Gn15:14; Jb36:31)
en zij die recht doen te verdedi-
gen (Gn30:6; Sp31:9). Het werk-
woord d̂ın ligt i.t.t. het gebruike-
lijke werkwoord šāphat. (’richten’)
de nadruk op het gezaghebbende en
volkomen bindende van de beslis-
sing (vgl. TDOT, 3, 187vv; TWOT,
p188). In Dt32:36 en Js3:13 is God
degene die rechtspreekt, maar in
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bijv. Jr21:12 en 22:16 is het de ko-
ning. Zc3:7 is de enige tekst waarin
een priester het onderwerp is.

Ook de constructie d̂ın ’eth bêtĥı
(lett.: ’mijn huis richten’) is uniek,
aangezien in de regel niet een
plaats maar personen gericht wor-
den. BDB (p192) oppert daarom
voor Zc3:7 de vertaling ’besturen’.
De meeste uitleggers kiezen echter
ofwel voor een figuurlijke betekenis
van ’richten’ ofwel voor de toevoe-
ging van een voorzetsel (bijv. ’zij
richten betreffende mijn huis’). In
ieder geval betekent de uitdrukking
zoveel als ’recht toedelen in alle za-
ken die het huis van God betref-
fen’. Het impliceert volledige zeg-
genschap over wat in de tempel ge-
beurt (vgl. 2Kn11:18b; 2Kr19:11;
23:18), evenals de bevoegdheid om
beslissingen te nemen in alle za-
ken die met het heiligdom in ver-
band staan (Lv10:10v; Dt17:8–13;
Ez44:23; Ml2:7; vgl. ook Ea8:25v;
10:3v; Jh11:47–50). Van der Woude
(p69v) stelt overigens voor de vorm
tādĥın van een andere stam d̂ın
of dûn af te leiden, namelijk van
de stam die ook in Jb36:31 ge-
bruikt lijkt te zijn en verwant is
aan het Akkadische zanānu (’ver-
zorgen’, ’tooien’ of ’zorg dragen
voor’). In dit geval houdt de zin
toch een opdracht in plaats van een
belofte in en wordt voorondersteld
dat de herbouw van de tempel al
bijna voltooid was.

Zoals de koning in de tijd van de

monarchie enkele priesterlijke taken
betreffende het ’huis’ (en ook de
’voorhoven’) gedeeltelijk naar zich
toe had getrokken (vgl. 1Kn2:27;
3:3v; 2Kn16:10–18; 22:3–6; vgl.
evenwel 2Kr26:16–21), zo profe-
teerde Ezechiël over de tijd dat de
Zadokitische priesters weer exclu-
sieve rechten zouden bezitten bo-
ven de levieten (Ez40:46; 44:9–31)
en zelfs boven de vorst (46:2). Za-
charia legt deze taken zelfs hele-
maal in de hand van de hogepries-
ter, die overigens in Ez40–48 ner-
gens wordt genoemd. Daarmee is
het gezag van de hogepriester niet
alleen terug op het niveau van de
tijd van de tabernakeldienst, maar
heeft hij bovendien enkele juridi-
sche taken naar zich toe getrokken,
die vroeger de koning waren toe-
bedeeld, zoals de rechtspraak. Jo-
zua zou dus als hogepriester veel
meer zeggenschap hebben dan al
zijn voorgangers. Het priesterschap
krijgt hiermee meer inhoud, waar-
door de weg wordt vrijgemaakt voor
het verschijnen van iemand die tege-
lijkertijd koning en priester zal zijn
(vgl. 6:12v; vgl. Hb10:21).

als mijn voorhoven bewaken: De
tweede belofte betreft Jozua’s
nieuwe dienst in de tempel. Hem
worden de ’voorhoven’ toever-
trouwd, dat zijn de plaatsen waar de
priesters het volk ontmoetten. Dat
houdt o.a. in dat hij de afgoderij
daarvan moet weren en ze tegen ver-
ontreiniging moet beschermen (vgl.
1Sm1:12–14; 2Kr23:19; 26:16–18;
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Jr29:26; Mt21:12v; Jh2:13–17; vgl.
het omgekeerde in Js43:27v). Het
Hebr. chas. ērāi (’mijn voorhoven’)
is een meervoud, waaruit opge-
maakt kan worden dat de her-
bouwde tempel, net als de tempel
van Salomo meerdere voorhoven
had, bijv. een binnenste voorhof
(1Kn6:36) en een buitenste voor-
hof (1Kn7:12; vgl. verder 2Kn21:5;
Ps84:11; 96:8; 116:19; 135:2; Js1:12;
62:9; Ez8:7–13).

Jozua wordt niet alleen over het
tempelhuis gesteld (de eerste be-
lofte), maar ook over de voor-
hoven (de tweede belofte). Dit
is des te opmerkelijker omdat de
voorhoven (m.n. de binnenste voor-
hof) in de tempel die Ezechiël be-
schrijft (Ez40:17–47), onder het ge-
zag van de Zadokitische priesters
staan (44:15,17). Opnieuw worden
de voorrechten van een groep pries-
ters in Ez in Zc alleen aan de hoge-
priester toegeschreven. Jozua krijgt
nu gezag over dat wat anders aan
vele priesters zou zijn toegevallen.

In deze beloften klinkt Gods ga-
rantie door dat de tempel die Jo-
zua en zijn volksgenoten herbouw-
den, gereed zou komen en dat de
eredienst weer zou functioneren zo-
als in de tijd voor de ballingschap.
Bij een hogepriester hoort immers
een tempel, en bij een tempel hoort
een volk dat naar die tempel komt
om te offeren. Tevens bevat dit
vers een belofte dat Jozua niet zo-
als Eli (1Sm2:27–36) en Abjathar

(1Kn2:26v) voortijdig zou worden
afgezet.

en Ik zal u toegang geven onder
hen die hier staan: De precieze in-
houd van de derde belofte hangt sa-
men met de betekenis van het Hebr.
mahlekĥım. Veel vroegere uitleg-
gers vatten dit woord als een hif‘il
ptc. van hālakh op en gaven het
dan ofwel de onovergankelijke be-
tekenis ’[de] wandelenden’ (zo o.a.
de LXX, Vulg., Syr., Luther; vgl.
het Aramese mahlekĥın in Dn3:25;
4:37) ofwel de causatieve betekenis
’[ge]leiders’ (zo GHCL, p454; Heng-
stenberg, p294; Looman, p310). In
het eerste geval betekent de uit-
drukking dat Jozua engelen kreeg
toebedeeld door wie hij met God
in contact zou staan (vgl. Jh1:52),
in het tweede geval dat God Jozua
engelen als ’geleiders’ ter beschik-
king had gesteld, die hem zouden
bewaren op zijn wegen (’bescherm-
engelen’; vgl. Ps91:11v). Hier kan
echter tegenin gebracht worden dat:
1. de hif‘il van hālakh verder overal
hôl̂ıkh of hêl̂ıkh is (vgl. 5:10) en bo-
vendien altijd een transitieve bete-
kenis heeft, 2. dat ’begeleiden’ heel
wat anders is dan ’doen gaan’, 3. dat
het voorzetsel dan niet bên (lett.:
’tussen’) maar juist mibbên of min
had moeten zijn, en 4. dat deze
belofte slechts zijdelings met Jo-
zua’s nieuwe ambt van hogepriester
te maken heeft. Bovendien vindt
de gedachte dat engelen een bood-
schappersdienst tussen de mens en
God verrichten (eerste vertaling),
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verder geen steun in de Bijbel.

De moderne uitleggers beschouwen
mahlekĥım als een meervoud (plu-
ralis intensivus) van een zelfstan-
dige naamwoord. Sommigen ne-
men hiervoor het Hebr. mahalākh
(’reis’ in Ne2:6, ’dagreis’ in Jn3:3,4
en ’gang’ in Ez42:4; vgl. BDB,
p237; KBL, p499), maar dit zou dan
een interpunctie mahlākĥım verei-
sen (vgl. GKC, §53o). Anderen
gaan uit van de vocalisatie van de
MT en veronderstellen dan een en-
kelvoud mahlēkh met een betekenis
’toegang’ of ’ingang’. In beide ge-
vallen betekent de uitdrukking dat
Jozua de vrije toegang tot God werd
beloofd, niet alleen de toegang in
het aardse heiligdom, maar de di-
recte toegang tot God in de he-
mel, tussen de engelen door. Van
der Woude (p70) brengt hiertegen
in dat hālakh nooit de betekenis
’binnenkomen’ heeft, dat het meer-
voud nog steeds onverklaard is en
dat het voorzetsel bên slecht bij de
betekenis ’toegang’ past. Hij wijst
daarom op de mogelijke vertaling
’omgaan met’ van hālakh. mahle

kĥım bên betekent volgens hem dan:
’omgang gemeenschappelijk met [de
engelen]’, zodat de bedoeling is dat
Jozua in een directe relatie tot hen
staat. Maar ook Van der Woude
blijft het meervoud als een pluralis
intensivus opvatten en uiteindelijk
ligt de betekenis toch heel dicht bij
de eerder genoemde uitleg. Boven-
dien draagt bên in Ez10:2 de bete-
kenis ’tussendoor’, die ook hier goed

past.

Een volgende vraag is wie met de
’zij die hier staan’ bedoeld worden.
Theodorus van Mopsuestia dacht
aan de priesters die Jozua gegeven
waren om hem later te kunnen op-
volgen. Dit vers zou dan de belofte
inhouden dat het priesterschap ook
na Jozua’s dood zou worden voort-
gezet (verwijzing in Mitchell, p155).
Maar uit vs4 blijkt o.i. dat het hier
om engelen gaat: Jozua wordt de
vrije toegang in de hemel beloofd.
De Targ. vat deze belofte toekom-
stig op: ’In de opstanding van de
doden zal Ik u opwekken en u plaat-
sen geven om tussen deze serafs te
wandelen’ (vgl. Op2:10), een uitleg
die door o.a. Kimchi, Baron (p104v)
en Pusey (p90v) is overgenomen.
Maar omdat de andere beloften op
Jozua’s leven betrekking hadden, is
het het beste om de vervulling van
de derde belofte ook tijdens Jozua’s
leven te zoeken: Jozua wordt de di-
recte toegang tot God beloofd. Rid-
derbos (p72vv) geeft een wat gema-
tigder uitleg: Jozua zou op aarde
onder Gods dienaren worden gere-
kend, net als de engelen. Anders
zou er volgens hem van een ’nade-
ren tot God’ i.p.v. een ’gaan tus-
sen de engelen’ sprake moeten zijn.
Maar o.i. is deze uitleg nog veel te
zwak. De ’zij die hier staan’ bevon-
den zich immers in tegenwoordig-
heid van God (vs4). Jozua wordt
onder hen een plaats beloofd. Rid-
derbos (p73) heeft echter wel ge-
lijk met zijn opmerking dat deze be-
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lofte alle vroegere voorrechten van
de Israëlitische hogepriester over-
stijgt.

Jozua ontvangt hier het recht om
namens het volk direct tot God in
de hemel te naderen. De enge-
len (cherubs) versperden deze toe-
gang (Gn3:24; Ex26:31–33), maar
tussen de engelen door was er nu
voor Jozua een weg naar God ge-
opend. Omdat het heilige der heili-
gen in zijn tijd leeg was (de ark was
in de ballingschap verloren gegaan;
vgl. Jr3:16), mocht Jozua de he-
melse raadsvergaderingen bijwonen
(vgl. Jr23:18,22), als God temid-
den van zijn engelen rechtszitting
hield (1Kn22:19–22; Ps82:1; Js6).
In Ez44:15v krijgen de Zadokitische
priesters toestemming tot God in
het heiligdom naderen, maar Jozua
krijgt hier het veel hogere voorrecht
van de vrije toegang in de hemel
(vgl. Jr30:21). Deze belofte is ver-
gelijkbaar met één van de hoogste
christelijke zegeningen: de vrije toe-
gang tot God (vgl. Jh14:6; Ef2:18;
Hb4:16; 7:25; 10:19–22 en vooral
12:22: ’genaderd tot tienduizenden
van engelen, de algemene vergade-
ring’).

De drie beloften van vs7 hadden
net als het voorafgaande visioen
een heel direct doel: Door de
ballingschap was er een smet op
het priesterschap komen te rus-
ten. Enerzijds zullen er in Zacha-
ria’s tijd Israëlieten geweest zijn die
het priesterschap minder goed ge-

zind waren, anderzijds was het to-
taal niet vanzelfsprekend dat God
na de ballingschap weer door de
priesterfamilie gediend wilde wor-
den die Hem voor de ballingschap
zoveel oneer had aangedaan. In
vs7 wordt Jozua’s dienst echter door
God gerechtvaardigd. De vroegere
zonden waren vergeven en Jozua
krijgt het gezag in de tempel toe-
vertrouwd en wordt de vrije toe-
gang tot God toegezegd, hoewel
de satan dit recht had aangevoch-
ten. Vs1–7 beschrijven ńıet Jozua’s
aanstelling en wijding (zijn zalving
had vroeger al eens plaatsgevonden;
vgl. de toespeling hierop in 4:14),
maar handelen over het herstel van
het priesterschap. Een priesterfa-
milie die gefaald had, ontvangt hier
nieuwe bevoegdheden van God (vgl.
Jh21:15–17).

Tegelijkertijd heeft vs7 ook een
profetische betekenis. Zoals Jo-
zua in het priesterschap hersteld
werd, zo zal Israël straks ook weer
priesterlijke taken mogen uitvoeren,
ondanks het vroegere falen (2:11;
Ex19:6; Js61:6). Wat de specifieke
beloften betreft: Vanuit de tem-
pel in Jeruzalem zal in het Vrede-
rijk het recht over de aarde uitgaan
(Js2:2–4; Jr31:7; eerste belofte);
Israël zal in de tijd dat de tempel
een ’bedehuis voor alle volken’ is
(Js56:7), de voorhoven van de tem-
pel bewaken (tweede belofte); en in
Israël zullen priesters zijn die ’Gods
dienst in acht nemen’ (Ez48:11) en
namens de volken tot God naderen
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(derde belofte).

3:8 Vs6–7 beschreven Jozua’s
nieuwe taken en voorrechten en
handelen dus over zijn verantwoor-
delijkheid. Maar in vs8–10 wordt
Jozua een beeld van de Messias.
Vs1–5 legt de nadruk op Jozua,
vs6–7 op de herstelde tempel, maar
vs8–10 op Hem die groter is dan
Jozua en die Jozua’s reiniging tot
stand heeft gebracht. Vs6–7 noemt
de toekomstige zegen voor Israël,
maar vs8 geeft antwoord op de
vraag hoe God Israëls herstel tot
stand zal brengen. Vs6–7 bevatten
voorwaardelijke beloften aan Jozua,
maar vs8–10 onvoorwaardelijke be-
loften.

Hoor toch, gij hogepriester Jozua:
Het ’hoor toch’ [̌sema‘ nā’ ; LXX:
akoue dē] doet denken aan het ’hoor
[̌sema‘ ], Israël’ van Dt6:4. Na deze
aanhef verwacht men dus een woord
van bijzondere betekenis. šema’ is
een imperativus en benadrukt de ze-
kerheid van wat volgt (vgl. GKC,
§110c–d). De spreker is nog steeds
de Engel des Heren (zie vs6). Dit
blijkt bijv. ook uit de aanduiding
’mijn knecht’, d.i. de ’knecht des
Heren’, en het herhaalde ’Ik’ in
vs9.

De boodschap is niet aan Jozua en
zijn gezellen gezamenlijk gericht (zo
bijv. Baldwin, p116; Van Gronin-
gen, p880; Hailey, p336), maar en-
kel aan de hogepriester Jozua. Dit
blijkt uit het enkelvoud van šema‘
en lephānejkā (’vóór u’), maar ook

uit het vervolg waar in de derde
persoon over de ’gezellen’ wordt ge-
proken (hēmāh [’zij’], hoewel Syr.
wel een 2e pers. m.v. leest). Jozua
wordt hier heel nadrukkelijk ’hoge-
priester’ genoemd. Na vs1–7 heeft
deze titel natuurlijk een heel bijzon-
der accent gekregen. Jozua is op-
nieuw de vertegenwoordiger van het
volk Israël. Verder wijst Jozua’s
hogepriesterschap vooruit naar het
priesterschap van de Messias (zie
het vervolg en 6:13).

De vraag is waar de inhoud van de
directe rede begint: Wat is aanhef?
Wat is de boodschap? En is er nog
een tussenzin? Nauw hieraan ver-
bonden is de vraag hoe het Hebr.
voegwoord k̂ı vertaald moet wor-
den. Normaal geeft dit een reden-
gevend verband aan (’want’ of ’om-
dat’), maar aangezien het in vs8–9
driemaal voorkomt, ligt de zaak in-
gewikkelder. Vroegere uitleggers
(zoals Hiëronymus, Theodorus van
Mopsuestia, Theodoretus en Cal-
vijn) lieten de boodschap met ’voor-
waar, zie, Ik zal mijn knecht. . . ’ be-
ginnen, maar een begin bij de woor-
den ’gij en uw gezellen’ is veel waar-
schijnlijker. De boodschap was im-
mers alleen voor de hogepriester be-
doeld (zie boven). Jozua’s gezel-
len waren niet eens aanwezig. Er
wordt slechts over hen gesproken,
niet tot hen. Omdat deze begin-
woorden geen volledige zin vormen,
moeten de woorden volgend op het
eerste k̂ı hier dus bijgetrokken wor-
den. Het eerste k̂ı is dus een ki affir-
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mativum (’voorwaar, zij zijn man-
nen. . . ’; vgl. IBHS, §39.3.4e). Wat
het tweede k̂ı betreft, dit wordt ge-
volgd door hinnēh (’zie’). Aange-
zien de boodschap bij zinnen die
met het 2e pers. mannelijk m.v.
van šāma‘ beginnen, in de regel
met hinnēh begint, wijst vormen de
voorafgaande woorden dus een tus-
senzin en is het tweede k̂ı ook een
ki affirmativum. Net als in Js39:5v
en Ez20:47 staat er tussen het še

ma‘ en het hinnēh slechts een alge-
mene aanduiding van de aangespro-
ken persoon of een uitweiding over
iets dat ermee in verband staat (zie
Petersen, 1984, p209; vgl. Schoors,
1981). De woorden ’gij en uw gezel-
len. . . ’ dienen dus als inleiding op
de echte boodschap van de Engel,
die pas aan het eind van vs8 begint.
De zinsnede k̂ı hinnēh (’zie voor-
waar’) komt veel in de profetische
literatuur voor en heeft in de regel
met Jahweh’s directe interventie te
maken (zie Petitjean, 1966, p41v;
zie ook bijv. Zc2:9,10). Het k̂ı in vs9
is ook een ki affirmativum (’voor-
waar’), waarover de meeste uitleg-
gers het wel eens zijn. Van der
Woude (p72) wijkt van het boven-
staande af en wil het eerste k̂ı re-
dengevend opvatten (net als de NV)
en het tweede k̂ı als een ki recitati-
vum (’dat’), terwijl de SV ook het
tweede k̂ı redengevend opvat.

gij en uw gezellen die vóór u zitten:
Het Hebr. rēa‘ betekent ’vriend’ of
’gezel’ (BDB, p945v). Sommige uit-
leggers identificeren deze ’gezellen’

als Jozua’s mede-teruggekeerden
(zie Ea2; Ne7; zo Sellin, 1931, p245
[hoewel hij later in hen de pries-
ters zag; Sellin, 1945, p62] en Peter-
sen, 1984, p208v). De uitdrukking
’zitten voor’ vooronderstelt echter
een hoge status van de ’gezellen’
(vgl. Gn43:33), zodat niet alle Ju-
deeërs bedoeld kunnen zijn. Mey-
ers (1987, p198v) vat de zinsnede
’die voor u zitten’ als een techni-
sche aanduiding voor de groep lei-
ders op (’die met u regeren’). De
Talmoed identificeert deze mannen
als Hananja, Misaël en Azarja, de
drie vrienden van Daniël (Sanhe-
drin, 93a, genoemd in Cashdan,
p282). Maar de meesten uitleggers
vertaan onder de ’gezellen’ Jozua’s
mede-priesters, wat o.i. de enige uit-
leg is die een goede zin kan geven
aan hun ’wonderteken’ zijn (zie on-
der). Zoals vroeger de profeten voor
Elisa zaten (2Kn4:38; 6:1) en de
oudsten voor Ezechiël (Ez8:1; 14:1;
20:1; 33:31), zo zaten de priesters
in de tijd na de ballingschap waar-
schijnlijk geregeld voor hun hoge-
priester. Het ’zitten voor’ veronder-
stelt hier geen leraar/leerling ver-
houding, maar geeft aan dat Jozua
hoger in rang was dan de ’gezellen’
(de ’priester die de hoogste is onder
zijn broeders’; Lv21:10; vgl. Nm3:4;
1Sm3:1). Hij was dus de ’voorzit-
ter van het priestercollege’ en gaf de
priesters hun orders. Waarschijn-
lijk kwamen de hogepriester en de
andere priesters in die tijd geregeld
bijeen, hoewel dit niet noodzake-
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lijk tijdens het aanhoren van deze
boodschap het geval hoefde te zijn.
Dergelijke samenkomsten waren ze-
ker in latere Joodse tijden niet on-
gebruikelijk (zie Lightfoot, p328vv).
Er is in ieder geval sprake van een
zekere hiërarchie: Jozua stond vóór
[‘ōmēdh liphnê] de Engel des He-

ren en moest Hem gehoorzamen,
maar de priester zaten vóór Jozua
[jōšebĥım lephānejkā], die over hen
gezag had. Zacharia zelf is trouwens
ook één van de gezellen, omdat hij
ook priester was (zie bij 1:1).

voorwaar, zij zijn mannen die ten
wonderteken dienen: De gezellen
worden ’anšê môphēt. (lett.: ’man-
nen van het teken’) genoemd. Het
Hebr. môphēt. kan diverse beteke-
nissen hebben: Ten eerste kan het
een ’wonder’ aangeven, een ’bo-
vennatuurlijke gebeurtenis’ als bij-
zonder vertoon van Gods macht
(Ex4:21; 7:9; 11:9). môphēt. draagt
deze betekenis vooral als het sa-
men met het Hebr. ’ôth (’teken’)
voorkomt (’tekenen en wonderen’;
zo zeer vaak, bijv. Ex7:3; Dt4:34;
6:22; 7:19; 26:8; 29:3; 34:11;
Ne9:10; Ps78:43; 135:9; Jr32:21).
De twee Hebr. woorden môphēt. en
’ôth corresponderen met het Gr.
tweetal teras/sēmeion en het Lat.
prodigium/signum. Ten tweede
kan môphēt. de betekenis ’teken’,
’wonder met bewijskracht’ hebben,
vooral als het woord ’ôth niet in
de context voorkomt (Dt13:1; 28:46;
1Kn13:3; 2Kr32:24). De beteke-
nis van môphēt. verschuift dan in

de richting van ’teken’, maar blijft
toch meer: Het is een gebeurte-
nis die mensen tot verwondering
brengt over wat God doet, en kan
daarom goed door ’wonderteken’
worden weergegeven. Vandaar de
derde betekenis: een ’teken van een
toekomstige gebeurtenis’. In Js8:18
zijn de namen van Jesaja’s kinde-
ren tot teken (’ôth) en zinnebeeld
(môphēt.), in Js20:3 is het de hou-
ding van Jesaja zelf (vgl. Ps71:7) en
in Ez12:6,11 en 24:24,27 vormt Eze-
chiëls gedrag het teken (vgl. GHCL,
458; TWOT, p67). In deze laatste
betekenis wordt môphēt. ook hier ge-
bruikt. De ’gezellen’ zijn ’mannen
van een goed voorteken’ (’men of
good omen’; Owens, p901) en wij-
zen dus op de één of andere manier
naar de toekomst vooruit. De geni-
tivus (’mannen van een teken’) geeft
aan dat de priesters zelf het won-
der vormden. In het Hebr. staan
deze woorden aan het begin van de
zin, de plaats van nadruk (’mannen
van het teken zijn zij’). De ’zij’ zijn
dan niet alleen de priesters maar
ook de hogepriester (vs9 spreekt im-
mers ook over Jozua in de derde
persoon; zie verder Hengstenberg,
p295v). Een wijziging van hēmāh
(’zij’) naar de tweede persoon zoals
Van der Woude (p72) en Mitchell
(p160) voorstellen, is daarom onno-
dig.

In welk opzicht vormen deze pries-
ters nu een ’wonderteken’? Mitchell
(p156) zoekt de verklaring n.a.v. in
Js8:18 in de namen van Jozua en
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de priesters. Van der Woude (p73v)
wijst op 6:12v en ziet in de daar ge-
noemde kroon het teken. De pries-
ters zouden de ’begeleiders van het
teken’ vormen. De Joodse uitleg-
gers volgen de Targum: ’zij zijn
mannen die het waard zijn dat er
voor hen wonderen verricht worden’
(geciteerd in Cashdan, p282). Lowe
(geciteerd in Feinberg, 1965, p50)
denkt dat de priesters de betekenis
van profetische boodschappen kon-
den uitleggen, wat ook ongeveer de
visie van Meyers (1987, p199vv) is,
die denkt dat de priesters na de bal-
lingschap gedeeltelijk de taken van
de profeten hebben overgenomen.
De LXX vertaalt ’waarnemers van
voortekens’, zodat zij in de pries-
ters blijkbaar ook mannen hebben
gezien die ’in staat zijn tekenen uit
te leggen’.

De meeste uitleggers zoeken het
’teken’-zijn in hun priesterschap,
dat dan een persoon of een ge-
beurtenis voorafschaduwt. In het
eerste geval vormt de aanwezigheid
van de priesters de garantie voor
de komst van de grote Priester,
de Messias, die in het vervolg vs8
gëıntroduceerd wordt (zo Baldwin,
p116; Leupold, p75v). In dit geval
vormt Zc3 één van de duidelijkste
OT aanwijzingen dat het levitische
priesterschap naar de Messias voor-
uitwees en kan vs8 geparafraseerd
worden door: ’Ik zal niet toestaan
dat jij, Jozua, en jouw medepries-
ters uit jullie ambt ontzet worden
noch dat jullie functie zal worden

opgeheven, omdat Ik een bedoeling
met jullie heb: Jullie zijn een beeld
van de komende Messias, die mijn
taken volmaakt zal vervullen (’mijn
knecht’; contra Jozua in vs3) en
die het priesterschap tot ongekende
glorie zal brengen (de ’Spruit’) als
Hij zal opschieten’ (Leupold, p75).
Maar Keil (p258v) merkt terecht op
dat aan hun priester-zijn op zich
niets wonderlijks zat. Het priester-
schap bestond immers al zo’n 1000
jaar.

De tweede mogelijkheid is daarom
beter: De priesters beelden toe-
komstige gebeurtenissen uit (vgl. de
NIV : ’men symbolic of things to
come’). Het was immers een won-
der dat zij, ondanks hun schuld,
tóch priesters mochten zijn. God
had hun hun ontrouw vergeven. Dit
wonder wijst dan vooruit naar het
nog veel grotere wonder van de zon-
den vergevende genade van God,
namelijk het plaatsvervangend lij-
den van de Messias (vgl. Js53). De
priesters zijn geen beeld van de Mes-
sias als priester, maar hun verge-
ving, rechtvaardiging en herstel in
het priesterschap is een beeld van
Gods genade als Hij zonden vergeeft
op grond van het werk van de ko-
mende Spruit (vgl. Rm3:24v; zo ook
Feinberg, 1965, p50; Frey, p70; vgl.
Baron, p106v). Deze woorden van
de Engel des Heren vormen zo de
overgang van het visioen en de bij-
behorende boodschap (vs1–7) naar
een directe profetie over de komst
van de knecht des Heren, waardoor
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de ongerechtigheid van Israël op één
dag zal worden weggedaan (vs9).
Jozua’s priesterschap zou uiteinde-
lijk in alle opzichten door dat van
de Messias overschaduwd worden.
De komst van de grote Priester die
Israëls zonden van Israël voorgoed
zou wegdoen, stond vast. Daar wa-
ren zijn priesterschap en herstel ’te-
kens’ van.

voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht,
de Spruit, doen komen: Vs8 legt de
nadruk op de komst van de knecht,
de Spruit. De vermelding van het
wonderteken-zijn van de priesters
vormt hierbij een tussenzin, wat
zowel uit de constructie šema‘ . . .
k̂ı hinnen̂ı (zie boven) blijkt, als
uit het futurum instans k̂ı hinne

n̂ı mēbĥı’ (zie bij 2:9). Dit laat-
ste geeft aan dat de knecht in de
nabije toekomst zal komen (’Ik sta
op het punt te doen komen’), maar
legt tevens de nadruk op de zeker-
heid van zijn komst (’Ik zal zeker
doen komen’). De hif‘il van bô’
betekent ’doen komen’ of ’brengen’
(BDB, p99, stelt de vertaling ’ten
tonele voeren [bring on the scene]’
voor; vgl. Mi1:15; vgl. ook Hb1:6).
De constructie met het participium
mēbĥı (’zie, ik breng’) heeft als God
de spreker is, in het OT vrijwel
overal een dreigende klank. Alleen
in Jr31:8, 32:42 en Ez37:5 is de
inhoud net als in Zc hoopvol (zie
TDOT, 2,39; Meyers, 1987, p201).

mijn knecht: De naam ’knecht’
(‘ebhedh) komt vaak in het OT

voor. Als God over ’mijn knecht’
spreekt, wordt daarmee op veel
plaatsen koning David aange-
duid (2Sm7:5,19vv; 1Kn11:34,36;
2Kn8:19; Ps18:1; 78:70; 89:4,21;
Jr33:21v,26), maar Haggäı noemde
ook de davidide Zerubbabel met
deze titel (Hg2:24). In Ez is
’mijn knecht David’ vier maal
een aanduiding voor de Davidi-
sche vorst die straks over Israël
zal regeren (Ez34:23v; 37:24v). Op
grond van Hg2:24 hebben de latere
Joodse uitleggers, evenals Theodo-
rus van Mopsuestia, Cyrillus en een
groot aantal moderne uitleggers,
de knecht van Zc3:8 met Zerubba-
bel vereenzelvigd. Zacharia zou in
hem de komende Messias hebben
gezien. Zerubbabel moest welis-
waar de tempel afbouwen (4:7–10;
vgl. 6:12v), maar uit niets blijkt
verder dat de profeet werkelijk in
hem de Messias zag. Het futurum
instans geeft daarentegen juist aan
dat ’de knecht’ nog moest komen.

De uitdrukking ’mijn knecht’ kan
inderdaad enerzijds een heel alge-
mene benaming zijn voor een die-
naar van God (vgl. ook TWOT,
p639v; zie ook bij 1:6), maar an-
derzijds is deze titel op een aan-
tal plaatsen heel duidelijk mes-
siaans. Zo profeteren Js42:1–7,
49:1–7, 50:4–10 en 52:13–53:12 over
de ’Knecht des Heren’ als de Mes-
sias die komt om Gods wil te
doen (zie uitgebreid Van Groningen,
p571vv). Dat is o.i. ook de bete-
kenis van de uitdrukking in Zc3:8.
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Met de woorden ’mijn Knecht’ doelt
Zacharia op de Messias die komt om
God op volmaakte wijze te dienen.
In de teksten uit Js worden zijn
eerste en tweede komst met elkaar
vermengd (zoals vaker in het OT);
Ezechiël doelt vooral op zijn tweede
komst (Ez34:23v; 37:24v), als Hij
als Vredevorst over de aarde zal re-
geren, maar in Zacharia gaat het
om de eerste komst van de ’Knecht’
i.v.m. Israëls reiniging en vergeving
(zie het visioen en vs9), hoewel vs10
de komst van de Messias ook met
het Vrederijk verbindt. Uitdrukke-
lijk wordt gezegd dat God zelf de
Knecht doet komen: ’God zond zijn
Zoon’ (Gl4:4; vgl. Zc2:8; 1Jh4:9v).
Door zijn komst zal Israël straks ge-
rechtvaardigd en gereinigd zijn (vgl.
Js53:5).

de Spruit: Het woord s.emach
(’spruit’) komt van de stam s. āmach
(’uitspruiten’, ’opschieten’). Ge-
woonlijk wordt dit woord voor
het groeien van planten gebruikt
(Gn2:5; 41:6), maar in bijv. Js44:4
is het een metafoor voor het verkrij-
gen van nageslacht. Het zelfstan-
dig naamwoord s.emach betekent
’dat wat [uit de aarde] uitspruit’
en wordt daarom meestal door
’[veld]gewas’ vertaald (Gn19:25;
Ps65:11; Ez17:9v; Hs8:7). In
een aantal teksten wordt de stam
s. āmach gebruikt in een aankondi-
ging van de tijd van toekomstige ze-
gen (2Sm23:5; Ps85:12), die natuur-
lijk met de komst van de Messias
verbonden is (Ps132:17; Ez29:21).

Er zijn bovendien enkele Fenici-
sche en Ugaritische inscripties ge-
vonden waaruit blijkt dat s.emach
soms ’zoon’ betekende (zie TWOT,
p769 en vgl. Petitjean, p64vv), ter-
wijl het in Ez16:7 een beeld voor de
stad Jeruzalem is.

Op een vijftal plaatsen wordt de
Messias ’Spruit’ genoemd (Js4:2;
Jr23:5; 33:15; Zc3:8; 6:12). In Js4:2
staat de uitdrukking ’de Spruit des
Heren (s.emach jhwh)’ in parallel-
lie met ’de vrucht van het land
(per̂ı hā’āres. )’ (lett.: ’in die dag
zal de Spruit des Heren tot sie-
raad en heerlijkheid zijn, de vrucht
van het land tot glorie en luis-
ter voor de ontkomenen van Israël’
(vgl. TWOT, p770). De Godde-
lijke afkomst van de Messias wordt
in dit vers met zijn nederige ge-
boorte op aarde verbonden (zie
Delitzsch, p87v), terwijl dit ge-
deelte net als Zc3 met de reini-
ging van het land in verband staat
(vs3vv). Jr23:5 en 33:15 pro-
feteren over de komende heerser,
de nazaat van David die koning
over Israël wordt (vgl. Mt22:42–46;
Rm1:3v; Op22:16). Ook deze ge-
deelten zijn met Israëls herstel ver-
bonden (Jr23:3–8; 33:14–22). Bo-
vendien wordt de titel s.emach in
Jr33:15,17v ook met het priester-
schap verbonden. Waarschijnlijk is
s.emach een technische uitdrukking
voor de Messias als Koning-Priester
en worden andere benamingen zoals
nēs.er (’scheut’) (Js11:1) gebruikt
als alleen op zijn koninklijke func-
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ties gedoeld wordt (zie Baldwin,
1964). Dit lijkt ook in Zc3:8 het
geval te zijn. De voorgaande ver-
zen handelden over het in verval ge-
raakte priesterschap, maar vs8 geeft
de belofte van een nieuwe Pries-
ter, in wie alle heerlijkheden van
het vroegere priesterschap tot vol-
heid komen (vgl. Keil, p260). An-
derzijds brengt de beschrijving van
vs10 de s.emach met het Vrederijk
in verband, wat juist doet denken
aan de Messias als een telg van het
in verval geraakte huis van David.
De Messias zal als een ’spruit’ op-
schieten tot een positie van hoog-
heid en heerlijkheid en zal als de
’Spruit der gerechtigheid naar recht
en gerechtigheid in het land han-
delen’ (Jr33:15). Andere passages
uit het OT met soortgelijke beeld-
spraak zijn Js11:1 (’rijsje’ [chōt.er ]
en ’scheut’ [nēs.er ]) en Js53:2 (’loot’
[jônēq] en ’wortel’ [̌sōreš ]).

Het NT verwijst minstens twee keer
naar de OT s.emach (vgl. TWOT,
p769v). De LXX vertaling van
s.emach, anatolē (’opgang’; vgl.
Vulg.: oriens), komt namelijk in
Lk1:78 in Messiaanse zin voor (’de
Opgang uit de hoogte’), een di-
recte parallel met het OT s.emach
jhwh. En verder vermeldt Hb7:14
van de Heer Jezus dat Hij uit
’Juda gesproten (anatetalken) is’.
In Rm15:12, Op5:5 en 22:16 komt
verder nog de uitdrukking ’de wortel
van Isäı/David’ voor. Het Griekse
rhiza is echter de LXX vertaling
van šōreš en vormt in de genoemde

teksten vooral een verwijzing naar
Js11:10 (zie TDNT, 6,985,989).

In Zacharia’s tijd was s.emach al een
bekende aanduiding voor de Mes-
sias. Om die reden kan Zacha-
ria het bijna als eigennaam gebrui-
ken, waarop het ontbreken van het
lidwoord wijst (’mijn knecht, ge-
naamd: Spruit’). Sommige uitleg-
gers vatten s.emach echter als een
woordspeling op de naam Zerubba-
bel op (zēr babili=’spruit van Ba-
bel’) en vereenzelvigen hem met de
Spruit (zo o.a. Buzy, p164; Cash-
dan, p282; Mitchell, p156; Petersen,
1984, p210v), net als de Joodse uit-
leggers Kimchi en Rashi. O.i. ligt
in dit vers hoogstens een zinspeling
op zijn naam (’de Spruit zal als de
grote landvoogd over de aarde rege-
ren’). Ten eerste leidt 6:13 dan tot
een moeilijkheid, omdat de Spruit
i.t.t. Zerubbabel daar priester ge-
noemd wordt. Ten tweede miskent
deze uitleg dat in een aantal an-
dere teksten met de ’Spruit’ wèl de
Messias bedoeld wordt (temeer daar
de titel ’Spruit’ in Zacharia’s eeuw
waarschijnlijk al lang een bekende
Messiaanse titel was). En ten derde
verstaan de alleroudste Joodse uit-
leggers, net als de Targum, onder
de Spruit in zowel 3:8 als 6:12 de
Messias. M. Barker (1977, p41vv)
vereenzelvigt de ’Spruit’ met de ho-
gepriester Jozua. Maar de bewoor-
ding van vs8v maakt duidelijk dat
Jozua en de ’Spruit’ onmogelijk de-
zelfde persoon kunnen zijn.
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De benaming ’Knecht’ wees op het
werk dat de Messias op aarde zou
verrichten om Israëls reiniging tot
stand te brengen; maar de naam
’Spruit’ wijst vooral op zijn Per-
soon, zijn afkomst. Het is inte-
ressant om de vijf plaatsen waar
de naam ’Spruit’ voorkomt met de
vier evangeliën in verband te bren-
gen. In Jr23:5v (en 33:15) wordt
de Spruit voornamelijk als Koning
gezien, wat precies het onderwerp
van Mt is; Zc3:8 handelt juist over
de vernedering van de Messias als
Knecht en correspondeert daardoor
met Mk; in Zc6:12v ligt de nadruk
op zijn mens-zijn en priesterdienst,
het thema van Lk; en Js4:2 handelt
over de Goddelijke heerlijkheid van
de ’Spruit des Heren’, precies het
onderwerp van Jh (zie verder Baron,
p109vv). Vergelijk ook de uitroe-
pen: ’Zie, uw koning’ (Zc9:9; vgl.
Mt), ’zie, mijn knecht’ (Zc3:8; vgl.
Mk), ’zie, een man’ (Zc6:12; vgl. Lk)
en ’zie, uw God’ (Js40:9; vgl. Jh).

3:9 Voorwaar, zie, de steen die Ik
voor Jozua neerleg: Voor de tweede
keer staat hier het zeer nadrukke-
lijke k̂ı hinnēh (’voorwaar zie’). Het
Hebr. ’ebhen kan allerlei soorten
stenen aangeven, zowel edelstenen
als bouwstenen, zowel het ruwe ma-
teriaal als bewerkte voorwerpen van
steen (zie BDB, p6v). Het is dus
niet verwonderlijk dat de ’steen met
zeven ogen’ tot een groot aantal on-
derling sterk verschillende uitleggin-
gen aanleiding heeft gegeven.

Ten eerste zagen de Joodse rabbij-
nen hierin de steen die in de na-
babylonische tijd op de plaats van
de ark van het verbond in het hei-
lige der heiligen lag. Volgens de
Talmud was dit een niet-bewerkt
stuk steen dat drie vingers boven de
grond uitstak en waarop de hoge-
priester op de Grote Verzoendag het
wierookvat plaatste (Misjna Yoma,
5,2). Volgens de Targum bij o.a.
Ex28:20 was de naam jhwh hierop
gegraveerd.

Een tweede uitleg is dat de steen
een herdenkingssteen is. Assyrische
en Babylonische koningen brach-
ten vaak inscripties in de funda-
menten van hun bouwwerken aan
om hun nagedachtenis te vereeuwi-
gen. De steen die Zacharia zag,
zou dan de grondsteen van de tem-
pel zijn (zo Petitjean, 1966, p53vv;
vgl. Jb38:6; Ps118:22; Js28:16 en
Jr51:26 voor andere plaatsen waar
met ’ebhen een grondsteen bedoeld
wordt). Halpern (1978, p170v) legt
verder nog een verband met de zgn.
kalu-rite, behorend bij de inwijding
van een Mesopotamische tempel,
maar zijn uitleg brengt een nogal
rigoreuze herordening van de tekst
van Zc3–4 met zich mee.

Ten derde legt Sellin (1931, p246v,
en 1942, p67v) een verband met de
Kudurru in Babylonië: Dit waren
grensstenen die aangaven dat een
bepaald gebied direct door de kroon
aan iemand geschonken was en on-
der de bijzondere bescherming van
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de god stond wiens naam en zeven
ogen op de vlakken van de steen wa-
ren gegraveerd. Net als de steen
uit 4:7,10 zou de steen dan een ga-
rantie aan de davidide Zerubbabel
inhouden dat hij het land volledig
in bezit zou krijgen onder de di-
recte bescherming van jhwh. Maar
ten eerste is het nog maar de vraag
of de stenen uit 4:7,10 aan die uit
3:9 gelijk zijn; ten tweede handelt
vs9 niet over Zerubbabel maar over
Jozua; en ten derde waren de Ku-
durru misschien wel zeer gebruike-
lijk in Babylonië, maar niet in Pa-
lestina. In ieder geval is het onwaar-
schijnlijk dat Zacharia deze voor-
werpen zelf kende, aangezien hij
alleen zijn vroege jeugd in Babel
heeft doorgebracht. En tenslotte
is deze uitleg teveel met het Ba-
bylonische bijgeloof verbonden dat
een land door magische stenen be-
schermd kan worden.

Volgens een vierde uitleg gaat het
om een steen met zeven facetten,
waarbij op elk vlak een oog zou zijn
gegraveerd. Dit soort stenen vorm-
den de aanstellingsstenen van Baby-
lonische priesters, aangezien men er
geheime krachten aan toekende. De
zeven ogen stellen dan de tekens van
de zeven planeten voor, een sym-
bool van Gods alziend oog (zo bijv.
Baarslag, 12,27). Mitchell (p158v)
beschrijft een dergelijke steen (de
’zwarte steen van Borsippa’), maar
merkt op dat de figuren niet alle
in de vorm van een oog zijn. Bo-
vendien beschrijft Zc3 niet Jozua’s

wijding, maar zijn reiniging, zodat
de parallel met Zc3:9 niet meer dan
toevallig is.

Ten vijfde zien veel uitleggers in
de steen de gevelsteen van de tem-
pel (bijv. Briggs, p442vv; Brunner,
p60v; Cashdan, p282; Kimchi; Rid-
derbos, p75; vgl. 4:7), zodat dit vers
de belofte van de voltooiing van de
tempelbouw zou inhouden. Ande-
ren hebben in de steen de tempel
zelf willen zien (G.A. Smith, p297);
het koninkrijk van God c.q. Israël
(Douma, p135vv; Gaebelein, p741;
Hailey, p336, Hengstenberg, p297;
Keil, p261; vgl. Ez4:1); de ge-
meente (Leupold, p77v); de steen
die elke niet-veroordeelde ontvangt
als teken van zijn vrijspraak (vgl.
Op2:17; volgens Frey, p71, stond
de naam van de Messias erop ge-
graveerd); de steen van de stam
Juda in het borstschild van de hoge-
priester met een onbekend inschrift
(Brandenburg, p44); de oerrots, de
Godsberg Sion, het mythologische
middelpunt van de wereld (Van der
Woude, p76v); een edelsteen met ze-
ven facetten (’ogen’; zie onder); een
amulet; een altaar (Von Orelli); de
zegelring van God; of de kroon van
de toekomstige vorst.

De drie beste uitleggingen van de
’steen’ zijn de volgende:

Ten eerste herkent Mitchell (p157v)
in de steen de gouden plaat op
de tulband van de hogepriester
(Ex28:36–38), die in die tijd wel-
licht een gegraveerde edelsteen be-
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vatte (Elliger, p116). Zijn argu-
menten zijn: 1. de steen wordt al-
leen aan Jozua gegeven; 2. hij is
gegraveerd; 3. de 7 ogen stellen de
7 letters van het qdš ljhw (’hei-
lig aan de Here’); en 4. het weg-
doen van de ongerechtigheid cor-
respondeert met Ex28:38. In ie-
der geval sluit deze uitleg goed bij
het visioen aan. Petersen (1984,
p211v) voegt hieraan toe dat Zc3
dan in twee opzichten verder gaat
dan Ex28: In Ex28 luidt het gebod
aan Mozes: ’gij zult maken. . . ’, ter-
wijl Zc3 leest: ’Ik geef. . . ’, en Ex28
spreekt over het ’dragen (nāśā’) van
de ongerechtigheid’, maar Zc3 over
het ’wegnemen (mûš)’ ervan. Mey-
ers (1987, p205) ziet een contrast
in de overgang van de vele stenen
in Ex28 naar de ene steen in Zc3.
Een tegenargument is echter dat de
steen niet aan Jozua wordt ’gege-
ven’, maar voor hem wordt ’neer-
gelegd’ (nāthatt̂ı liphnê; vgl. Jr21:8;
Ez3:20; 4:1). Het gaat blijkbaar om
iets groters dan een edelsteen.

De tweede, zeer interessante uitleg
is die van Lipiński, die in de steen
geen edelsteen, grenssteen of bouw-
steen ziet, maar een parallel zoekt
met de rots waarop Mozes sloeg
en waaruit water kwam. Ten eer-
ste heeft de driemaal in het OT
voorkomende uitdrukking ‘al ’ebhen
’achath (hier vertaald door: op de
ene steen’; verder in Ri9:5,18) vol-
gens hem (Lipiński, p25v) de bete-
kenis ’te zelfder tijd’. Deze woor-
den verwijzen dus ńıet naar de eer-

der in dit vers genoemde steen (het
lidwoordt ontbreekt). Ten tweede
is ‘ajin (hier vertaald door ’oog’) in
dit vers mannelijk i.p.v. vrouwelijk,
zodat het volgens hem door ’bron’
vertaald moet worden. In het Hebr.
is ‘ajin met de betekenis ’bron’ wel-
iswaar óók vrouwelijk (vgl. Dt8:7;
2Kr32:3), maar onder invloed van
het Aramees zou Zacharia hier de
mannelijke vorm gebruikt hebben
(op. cit., p26v). En ten derde stelt
hij voor om niet pittuchāh (’graveer-
sel’) maar pethāchēhā (’zijn openin-
gen’; vgl. LXX, Syr. en Aquila; zie
ook Jz8:29) te lezen (op. cit., p28v,
vooral p29,n1). Lipiński’s vertaling
wordt dan: ’Zie de steen die Ik voor
Jozua neerleg. Tegelijkertijd: ze-
ven bronnen! (à la fois, sept sour-
ces) Ik open zelf hun openingen, uit-
spraak van de Here der heerscha-
ren, en ik verwijder de zonde van
dit land in één dag’. Met andere
woorden: God heeft voor Jozua een
rots geplaatst met 7 bronnen, waar-
uit levende wateren zullen vlieten,
die zowel de Spruit zullen doen op-
spruiten (vs8; Ez16:7; vgl. Ps1:3;
Jr17:8; Ez17:5v; 19:10; 47:12) als de
zonde zullen wegwassen (vs9; 13:1;
14:8; Ez47:1–11) en een tijd van
voorspoed en zegen doen aanbre-
ken (vs10; vgl. Ex17:6; Nm20:7–11;
Ps114:8). Lipiński’s uitleg heeft als
voordeel dat vs8–10 een wat ster-
kere eenheid vormen. Zijn uitleg ge-
volgd door R.L. Smith (p201v) en in
zekere zin ook Baldwin (p117v) en
Stuhlmueller (p80). De messiaanse
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uitleg (zie onder) kan overigens in
principe met deze uitleg gecombi-
neerd worden (vgl. 1Ko10:4).

De uitleg die o.i. de voorkeur ver-
dient, is de messiaanse opvatting
van o.a. Barker (EBC, p626), Baron
(p114v) en Feinberg (1965, p52).
De steen vormt dan een aandui-
ding voor de Messias, in overeen-
stemming met andere OT teksten.
Zo is de ’Steenrots’ in Gn49:24 een
benaming voor God, terwijl Pusey
(p94v) de Zohar, een oud Joods
mystiek werk, citeert, waarin de
Sjechina met een steen wordt ver-
geleken. De Messias wordt ook
met een steen vergeleken: Hij is
voor Israël zowel een struikelblok
(Js8:13–15; vgl. Mt21:44; 1Pt2:7v)
als een rots van behoud (Js28:16
[vgl. de citaten in: Rm9:33; 10:11
en 1Pt2:6] en Zc10:4); m.b.t. de
volken is Hij de steen die het sta-
tenbeeld verbrijzelt (Dn2:35,44-45;
vgl. Mt21:44) en in de gemeente
is Hij de hoeksteen (Ps118:22v;
Ef2:20–22; vgl. Mt21:42; Hd4:11;
1Ko3:11; 1Pt2:7). Gezien Zacha-
ria’s vele zinspelingen op andere OT
gedeelten is deze uitleg alleszins re-
delijk, zeker omdat geen enkele an-
dere uitleg kan bogen op een ze-
kere eenstemmigheid onder de uit-
leggers. Bovendien lijkt alleen deze
uitleg aan het sterke k̂ı hinnēh (’zie
voorwaar’) recht te doen, name-
lijk door de aandacht op de Mes-
sias te vestigen. In vs8–10 is dus
niet Jozua een beeld van de Mes-
sias, maar wordt Hij in vs8 eerst als

de ’Knecht’ en de ’Spruit’ onder de
aandacht gebracht en vervolgens in
vs9 onder het beeld van de ’steen’.

Misschien ligt in het noemen van
de steen nog een verwijzing naar
de grondsteenlegging van de tem-
pel, ondanks dat die al enige tijd
daarvoor plaatsvond (Ea3:10v): In
de latere Joodse literatuur speelde
deze grondsteen, de ebhen shetiyah,
waarin overigens het tetragramma-
ton gegraveerd was, een grote rol
(zie Baron, p115,117). Zc wijst
n.a.v. deze steen dan op de Mes-
sias, in wie al Gods plannen verwe-
zenlijkt zullen worden (vgl. 6:12v,
waar de Messias eveneens in ver-
binding met de tempelbouw gezien
wordt). Het gebruik van het lid-
woord (hā’ebhen) lijkt inderdaad
aan te geven dat de profeet één be-
paalde steen op het oog had. Te-
vens kan deze uitleg het perfectum
nāthatt̂ı (’ik heb gelegd’) verklaren,
dat naar een daad in het verleden
lijkt terug te wijzen. Zoals Jozua de
tempelbouw was begonnen door de
steen die God voor hem had neerge-
legd, tot het fundament van het ge-
bouw te maken, zo had God de Mes-
sias als de grondslag voor de vervul-
ling van zijn beloften aan Israël ge-
steld.

op die ene steen zijn zeven ogen:
Met de steen zijn drie kenmerken
verbonden: de ’zeven ogen’, het
’graveersel’ en het ’wegdoen van
de ongerechtigheid van dit land’.
‘ênajim is een dualis, zodat eigen-
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lijk sprake is van ’zeven paar ogen’
(GKC, §88e). In 4:10 noemt Zc
opnieuw ’ogen’, maar daar betreft
het heel uitdrukkelijk de ’ogen des
Heren (’ênê jhwh; nu een gewoon
meervoud)’.

M.b.t. de betekenis van de zeven
ogen zijn de uitleggers sterk ver-
deeld. Baldwin (p117) wijst op
het brede semantische bereik van
het Hebr. woord ‘ajin en oppert de
vertaling ’facet’, zodat sprake zou
zijn van een ’steen met zeven vlak-
ken’. Dit leidt echter tot de veel
moeilijker te beantwoorden vraag
wat de betekenis van die zeven fa-
cetten dan wel mag zijn. Hierbo-
ven is ook al naar Lipiński verwe-
zen, die een vertaling ’bron’ voor-
stelt, omdat uit het vrouwelijke tel-
woord (šibh‘āh) volgt dat ‘ajin hier
mannelijk in plaats van vrouwelijk
is. Maar Meyers (1987, p208v) ver-
moedt dat er na de ballingschap ver-
warring heerste over het oude gram-
maticale principe van overeenstem-
ming tussen zelfstandige naamwoor-
den en bijvoeglijke naamwoorden
(evenzo bijv. in 4:2), waardoor dit
argument aan kracht inboet. Bbo-
vendien kan volgens IBHS (§6.4.1e)
een zelfstandig naamwoord soms in
zijn letterlijke betekenis vrouwelijk
zijn, maar mannelijk worden als het
figuurlijk wordt gebruikt. Prins
(p251) ziet in de zeven ogen de ze-
ven aartsengelen, maar geeft hier-
voor geen argumenten (bovendien
noemt de Bijbel maar één aarts-
engel: Michael, Jd:9), terwijl Kim-

chi er de zeven grote nababylonische
leiders in ziet: Jozua, Zerubbabel,
Ezra, Nehemia, Haggäı, Zacharia en
Maleachi (zie Cashdan, p282).

Wat de relatie tussen de zeven ogen
en de steen betreft, een aantal uit-
leggers meent dat de ogen in de
steen zijn gegraveerd (bijv. Briggs,
p442, terwijl Ridderbos, p75, de
’ogen’ en het ’graveersel’ zelfs aan
elkaar gelijkstelt), maar anderen
denken dat er zeven uitgehouwen
ogen op de steen lagen. Interes-
sant is verder nog de vertaling die
BDB (p745) voor ‘ajin geeft, na-
melijk ’flikkering’ (van metaal en
juwelen). Als de steen een edel-
steen voorstelt (vgl. Mitchell’s op-
vatting), zouden de ’ogen’ de flonke-
ringen hiervan kunnen bewoorden.
Al met al is het moeilijk om een de-
finitieve uitspraak te doen over hoe
men zich de ogen op de steen precies
moet voorstellen.

O.i. verdient ook hier die uitleg
de voorkeur die het dichtst bij het
spraakgebruik elders in de Bijbel
aansluit. In dit geval zijn er dan
twee mogelijkheden, die met twee
mogelijke vertalingen van het voor-
zetsel ‘al overeenkomen: ’gericht op’
of ’geplaatst op’ (BDB, p752vv).

In het eerste geval zijn de ’ogen’ de
’ogen des Heren’, die op de steen
gericht zijn (vgl. 4:10). Deze uitleg
wordt vooral door hen voorgestaan
die in de steen een beeld van Israël
of de gemeente zien (bijv. Deane,
Keil, Leupold), maar ook de oude
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Joodse uitleggers kiezen hiervoor.
Lange (p38) ziet er Gods bescher-
mende zorg voor de Messias in (’de
zeven ogen van de providentia spe-
cialissima’). Hengstenberg (p297)
suggereert verder een parallel met
de vertrouwensmannen aan het Per-
zische hof, die de ’ogen van de ko-
ning’ werden genoemd. De beeld-
spraak van Gods ogen die zijn zorg
voor de steen aangeven, is in over-
eenstemming met andere OT tek-
sten. Gods ogen speuren immers
de aarde af (Sp15:3) om de recht-
vaardigen bij te staan (2Kr16:9),
maar de goddelozen te verdelgen
(Jr16:17; Am9:8). De mens kan in
Gods ogen zowel goed (1Kn15:11)
als kwaad doen (1Kn16:25), maar
ook genade vinden in zijn ogen
(Gn6:8). In dat geval opent God
zijn ogen (Js37:17; Dn9:18), hoewel
Hij ze ook kan verbergen (Js1:15).
Gods ogen spreken daarom ener-
zijds van zijn heilige alwetendheid
(Ps5:6; 11:4v; 66:7; 94:9; 139:16;
Hb4:13; vgl. Jb28:10), anderzijds
van zijn oplettende zorg (Dt11:12;
1Kn8:28v; Ea5:5; Ps32:8; 33:18;
34:16; 1Pt3:12; zie TWOT, p662v;
ISBE, 2,249). Baron (p115v) op-
pert nog dat het getal ’7’ misschien
wel symbool staat voor ’alle’: In dat
geval betreft het niet alleen Gods
ogen, maar alle ogen, zowel die van
God, de engelen als de mensen, zul-
len op de Messias gericht zijn (vgl.
Hg2:8 SV).

Volgens de tweede vertaling zijn de
ogen op de één of andere manier

op de steen geplaatst. Deze uitleg
sluit goed aan bij onze opvatting dat
de steen een naam van de Messias
is. De zeven ogen symboliseren dan
de volheid van kennis die de Mes-
sias bezit (vgl. Op1:14; 5:6). Gods
alwetendheid wordt ook in de ene
’steen’, de Mens Immanuël, God-
met-ons, gevonden (Frey, p71). De
Spruit uit vs8 wordt hier zo voor-
gesteld als een wijs en rechtvaardig
koning. De zeven ogen verwijzen
naar de ’zeven Geesten’, die de Mes-
sias zal leiden (Js11:2–5; Op4:5; vgl.
Ez1:18; 10:12; Ko2:3,9). Daarmee
bevat deze profetie een scherpe te-
genstelling met Dn7:8, waar de ogen
met een antigoddelijke macht wor-
den verbonden. Deze tweede uitleg
wordt o.a. voorgestaan door Bar-
ker, Baron, Van Groningen en Pu-
sey. Het getal ’7’ geeft de volmaakt-
heid van de kennis van de Messias
aan (zie Grant, p51vv, en Bullin-
ger, p158vv). In ieder geval blijkt
uit het gebruik van de telwoorden
duidelijk dat de ’zeven ogen’ aan de
’ene steen’ gerelateerd zijn: In die
ene Steen, de Messias, wordt de vol-
heid van Gods wijsheid, verbonden
met de werking van de zeven Gees-
ten Gods, gevonden. De ’steen met
zeven ogen’ vormt zo een beeld van
de Messias in zijn koninklijke heer-
lijkheid: Straks zal Hij in gerechtig-
heid in Jeruzalem regeren. Zoals de
benaming ’mijn knecht, de Spruit’
in vs8 meer op het mens-zijn van
de Messias betrekking had en dus
i.h.b. met zijn eerste komst verbon-
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den was, zo verwijst het beeld van
de steen met de zeven ogen naar de
tweede komst van de Messias (vgl.
Hb9:26–28).

Ik zal Zelf zijn graveersel graveren:
Het tweede kenmerk dat met de
steen verbonden is, is het ’graveer-
sel’, d.i. een inscriptie in de steen
(het vrouwelijke suffix –āh verwijst
naar de ’steen’, in het Hebr. een
vrouwelijk woord). Afgezien van
bijv. Ridderbos (p75) die de zeven
ogen en de inscriptie aan elkaar ge-
lijkstelt, zijn de meeste uitleggers
het erover eens dat het graveersel
een nieuw kenmerk vormt. De ze-
ven ogen zijn immers al op de steen
aanwezig, terwijl de inscriptie nog
moet worden aangebracht (het fu-
turum instans [zie onder] verwijst
altijd naar een nog toekomstige ge-
beurtenis). Ridderbos wil echter
de voorafgaande zin vertalen door:
’op die ene steen zullen zeven ogen
zijn’, maar deze vertaling is, hoewel
grammaticaal wel mogelijk, toch erg
onwaarschijnlijk.

De vertaling van mephattēach
pittûchāh is niet helemaal zeker.
De betekenis van pāthach in de qal
is ’openen’. In de piel kan het
werkwoord eveneens deze beteke-
nis hebben (Jb41:5), maar even-
eens ’losmaken [van banden/gordel]’
(Ps116:16; Js20:2), ’openscheuren
[van land]’ (=’de grond openen met
een ploeg’; Js28:24) of ’graveren’,
zowel in hout, metaal als steen
(Ex28:9,36; 1Kn7:36; 2Kr2:7,14;

zie GHCL, p696v). De oude ver-
talingen geven diverse interpreta-
ties: Symmachus, Theodotion en
Vulg. lezen: ’Ik zal het graveer-
sel graveren’, Syr. en Aquila (en
misschien ook Targ.): ’Ik zal zijn
openingen openen’, terwijl de LXX
leest: idou egō orussō bothron, ’zie,
Ik zal een kuil graven’; vgl. Sp26:27;
Pr10:8). Daarnaast wijst Van der
Woude (p77v) er nog op dat hier
ook de vertaling ’bron’ voor pittûach
een overweging verdient (vgl. de
LXX: bothros=’put/kuil’), wat tot
de vertaling leidt: ’zie, Ik sta op
het punt zijn bron te laten graven’
(vgl. Zc13:1 en verder ook 14:8;
Ez47:2vv; Jl3:18 en Op22:1; vgl.
ook Lipiński, p28v, en R.L. Smith,
p198). Maar omdat het noemen
van ’graveerwerk’ zeer goed bij de
genoemde ’steen’ aansluit en bo-
vendien de enige andere keer dat
dit werkwoord in een priesterlijke
context genoemd wordt, in Ex28 is,
is de vertaling ’het graveersel grave-
ren’ de meest voor de hand liggende
weergave van de MT. Zc3:9 handelt
dan over een inscriptie in de eerder
genoemde steen.

De inscriptie wordt heel nadruk-
kelijk onder de aandacht gebracht:
Ten eerste door het futurum in-
stans (hinnen̂ı mephattēach, ’zie,
Ik zal graveren’), ten tweede door
het voorkomen van dezelfde stam
in zowel het werkwoord als het lij-
dend voorwerp (mephattēach pit-
tuchāh, ’zijn graveersel graveren’;
vgl. 2Kr2:7,14) en ten derde door
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de formule ne’um jhwh s.
ebhā’ôth

(’luidt het woord van de Here der
heerscharen’). Het lijkt er daarom
op dat het aanbrengen van het gra-
veersel het belangrijkste punt van
vs9 vormt.

Wat de betekenis van de inscrip-
tie betreft, de kerkvaders (o.a.
Hiëronymus) zagen (onder invloed
van de LXX-vertaling) in het gra-
veersel de ’schoonheid van Christus’
littekens’, die Hem op zijn lijdens-
weg zijn toegebracht (vgl. Jh19:34;
20:25,27; Op5:6; zo bijv. ook Ba-
ron, Pusey en Unger). Maar norma-
liter geeft een inscriptie informatie
over het voorwerp zelf of over iets
dat ermee in verbinding staat (vgl.
Ex28:9,21,36; Op3:12). Het gra-
veersel zou daarom kunnen aange-
ven dat de exacte afdruk van Gods
gedachten in de steen, de Messias,
te vinden is (Hb1:3: ’de afdruk van
zijn wezen’) of dat de Steen met
God in een erkende relatie staat,
zodat het een soort eigendomste-
ken van de Here is (vgl. Jh6:27;
2Tm2:19; Op2:17). O.i. moet de
inscriptie ook op de één of andere
manier met het koningschap van de
Messias verbonden zijn. De nadruk
waarmee over de inscriptie gespro-
ken wordt, doet vermoeden dat de
betekenis zeer nauw aan de Mes-
sias als ’Steen’ gerelateerd is, dus de
Messias gezien als de grondslag voor
de vervulling van Gods plannen met
Israël. God waarmerkt dan met het
graveersel zijn ’fundament’: In de
Messias zullen zijn plannen tot ver-

vulling komen. God ratificeert hier
zijn beloften ’zwart op wit’. In de
’steen’ van vs9 mag Zacharia’s ze-
kerheid liggen dat God zijn beloften
nakomt en het Vrederijk voor Israël
straks ook daadwerkelijk zal aan-
breken (vgl. Van Groningen, p882v;
Kaupp, p191v).

en Ik zal op één dag de ongerech-
tigheid van dit land wegdoen: Dit
derde kenmerk geeft aan dat door
de steen de reiniging van het land
Palestina tot stand zal worden ge-
bracht (vgl. Js53; Jr23:5v). Het
waw-consecutivum (ûmašt̂ı) geeft
aan dat het wegdoen van de onge-
rechtigheid in de toekomst een ge-
volg is van het aanbrengen van het
graveersel (GKC, §112p,t ; IBHS,
§32.2.5a). Slechts door de ’steen’
zal de Israëls reiniging kunnen
plaatsvinden.

op één dag: De uitdrukking be

jôm ’echādh heeft altijd de nadruk
(zie Gn27:45; 1Sm2:34; 1Kn20:29;
2Kr28:6; Js9:13; 10:17; 47:9; 66:8).
Opnieuw zijn de uitleggers over
de interpretatie verdeeld: Som-
migen denken aan de betekenis:
’in één keer’, d.w.z. ’geen nood-
zaak voor herhaling hebbend’ en
zoeken dan een parallel met het
NT efapax (’eens voor altijd’; zie
Rm6:10; Hb7:27; 9:12; 10:10; zo
Keil, p261v). In dit geval vormt
het slot van Zc3:9 de OT tegenhan-
ger van Hb10:10–14. Maar o.i. ligt
de vertaling ’op één [en dezelfde]
dag’ meer voor de hand. Welke
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dag wordt dan bedoeld? De 12e
eeuwse Joodse commentator Rashi
heeft gezegd: ’Eén dag – ik weet niet
welke dag dat is’ (geciteerd in Fein-
berg, 1965, p53). Bijna alle christe-
lijke commentatoren zien hierin ech-
ter een verwijzing naar de dag van
Golgotha. Toch gaat het hier niet
om een principiële reiniging, maar
om een reiniging die duidelijk zicht-
baar zal zijn. O.i. wijzen deze woor-
den daarom vooruit naar de dag
van de wederkomst van Christus,
als Hij als de zon der gerechtigheid
’met genezing onder haar vleugelen’
(Ml4:2) voor Israël zal verschijnen.
Dat zal Israëls uiteindelijke Yom

Kippoer worden, de Grote Verzoen-
dag van de ongerechtigheden van
alle eeuwen (Lv16; 23:27–32; Js4:4;
33:24; Jr33:7v; Dn9:24; Mi7:18v;
Zc12:10–13:2; Rm11:26v; Op1:7;
vgl. Baron, p118vv). Deze ’ene dag’
zal het Vrederijk inluiden en komt
dus overeen met de dag die Zc14:7
noemt: ’en het zal één dag zijn [we

hājāh jôm ’echādh]’.

de ongerechtigheid van dat land
wegdoen: Zoals in 3:4 de onge-
rechtigheid van Jozua werd wegge-
daan, een beeld van Israëls recht-
vaardiging, zo wordt hier direct over
Israëls toekomstige reiniging gepro-
feteerd. De reiniging van het land
aan het begin van het Vrederijk
waarnaar hier wordt verwezen, zal
veel uitgebreider in Zc12–14 be-
schreven worden.

van dat land: Opnieuw kan dit zo-

wel door ’van het land’ als door
’van de aarde’ worden vertaald (vgl.
bij 1:10). De context en de aan-
wezigheid van het aanwijzend voor-
naamwoord pleiten hier voor de eer-
ste optie: Het wegdoen van de
ongerechtigheid van Juda/Palestina
staat centraal, hoewel deze zegen
zich ook over de rest van de aarde
zal uitstrekken. Opmerkelijk is de
aanduiding ’dat land (hā’āres. haĥı’ ,
als in Gn2:12)’ voor Juda i.p.v. ’dit
land’ of gewoon ’het land’. Het lijkt
alsof God op dit moment nog geen
openlijke relatie met Israël wil aan-
gaan. Van der Woude (p78) geeft
overigens de voorkeur aan de verta-
ling ’dat gebied’.

Onder de ’ongerechtigheid van het
land’ wordt in eerste instantie de
ongerechtigheid van zijn bewoners
verstaan (vgl. 13:1; in bijv. Lv19:29;
Ps85:2v; Ez14:13 en Zc12:12 wor-
den onder het ’land’ eveneens de
bewoners daarvan verstaan). In
tweede instantie kan het echter ook
betekenen dat elke herinnering aan
ongerechtigheid in het land wordt
weggedaan (vgl. 13:2). Voordat
Gods tempel weer in Jeruzalem
staat en de Here weer bij zijn
volk kan wonen (2:10,12), moet het
land worden gereinigd. Het land
was immers door Israël verontrei-
nigd, waarvan de sporen nog zicht-
baar waren (vgl. Lv18:24–28,30;
Nm35:33v; Ps106:37v; Jr2:7; 3:1v,9;
16:18; Ez23:38v; 36:17; Mi2:10; in
mindere mate ook de ’ontwijding’
uit Ps74:7 en 79:1; vgl. ook Js24:5).
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wegdoen: Normaliter betekent het
Hebr. werkwoord mûš in de qal
’verlaten’, ’wijken’ of ’losraken’
(Nm14:44; Jz1:8; Js22:25; 54:10;
59:21; Jr31:36; zie BDB, p559).
Hier heeft het echter de transitieve
hif‘il -betekenis ’wegdoen (=doen
wijken)’ (vgl. Jh1:29). KBL

(p506) stelt voor om i.p.v. ûmašt̂ı
ûmācĥıtĥı (’en Ik zal uitwissen’) te
lezen, terwijl Van der Woude (p78)
de lezing wemaššōtĥı (’en Ik zal
afwissen’) voorstaat. Maar waar-
schijnlijk heeft Barker (EBC, p628)
gelijk als hij een etymologische ver-
wantschap veronderstelt tussen het
Hebr. mûš en het Akkadische mêšu
(’vergeven’, ’zonden negeren’; vgl.
Halpern, p170; Petitjean, p54). Alle
vertalingen komen echter op onge-
veer hetzelfde neer: de ongerechtig-
heid van Juda zal worden wegge-
daan.

Israël wordt dus gereinigd – niet
door de steeds herhaalde offers van
een bezoedelde Jozua (3:3), maar
door het ene Offer van de Hoge-
priester groter dan Jozua, dat van
de Messias op de heuvel Golgotha
(Hb9:13v). “Wordt een land op één
dag voortgebracht of een volk op
eenmaal geboren?” (Js66:8). Ja, op
die ene dag van Israëls reiniging zal
een nieuw volk geboren worden, een
volk in wiens binnenste Gods wet
ligt en waarvan ieder, van de klein-
ste tot de grootste, deHere zal ken-
nen (Jr31:33v; Ez36:26v).

De steen van vs9 combineert in ze-

kere zin elementen van de drie ’ste-
nen’ uit Ex28: de zeven ogen doen
aan de Urim en Tummim denken,
waardoor Gods gedachten openbaar
werden (vs30); het graveersel vindt
een parallel in de inscripties in de
stenen op de borst en schouders
van de hogepriester (vs9–29): Gods
beloften zijn zeker en onverander-
lijk (vgl. Js49:16); en het wegdoen
van de ongerechtigheid herinnert
ten slotte aan de gouden plaat op
Aärons voorhoofd, waarin hij ’de
schuld gelegen in de heilige dingen’
droeg (vs36–38).

Vs9 kan met in de volgende pa-
rafrase worden samengevat, waarin
God de hogepriester belooft: ‘Zo-
als jij, Jozua, de grondsteen van de
tempel als fundament van het hele
bouwwerk gebruikt, zo heb Ik óók
een steen, waarop Ik mijn werk zal
gronden: Dat is mijn Knecht, de
Spruit. Hij heeft de volle kennis
van mijn gedachten (’de 7 ogen’) en
daarom zal Ik Hem als de rechtma-
tige Heerser van Palestina aanstel-
len: Ik heb mijn ’zegel’ al op Hem
gezet (de ’inscriptie’). Maar Hij is
meer dan dat: Hij zal niet alleen jul-
lie Koning zijn, Hij is er ook de oor-
zaak van dat jouw land gereinigd zal
worden.’

3:10 Op grond van de ’steen’ zal
God een dubbele zegen voor zijn
volk aanbrengen: de ongerechtig-
heid zal worden weggedaan (vs9)
en een tijd van grote vrede en wel-
vaart zal aanbreken (vs10). In-
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nerlijke reiniging (vs9) gaat voor
Israël gepaard met uiterlijke voor-
spoed (vs10).

Te dien dage: Zie bij 2:11. Deze for-
mule geeft aan dat de eindvervulling
van deze beloften met het Vrederijk
verbonden is (en dus geen betrek-
king heeft op de dag van de inwij-
ding van de tempel, zoals Ibn Ezra
n.a.v. Hg2:19v meende; vgl. Cash-
dan, p283, en Dummelow, p603).
De opvatting van Lipiński (p29; na-
gevolgd door Baldwin, p118) die ’op
dezelfde dag’ wil vertalen, is in prin-
cipe mogelijk, maar de klassieke op-
vatting dat deze uitdrukking naar
de Messiaanse dag des Heren ver-
wijst, is o.i. meer waarschijnlijk. De
heilstijd zal worden ingeluid door de
in vs8 en 9 aangekondigde komst
van de Spruit.

zult gij elkander nodigen: tiqre’û
’̂ı̌s lerē‘hû betekent lett.: ’jullie zul-
len elk zijn naaste roepen [=uit-
nodigen; vgl. BDB, p895 sub 5]’.
Van der Woude (p78v) conclu-
deert uit het ontbreken van het
bezittelijk voornaamwoord (vergele-
ken met 1Kn4:25 en Mi4:4: ’onder
zijn vijgeboom/wijnstok’) dat al-
leen de priesters worden aangespro-
ken, die immers geen eigen bezit in
Israël hadden (Nm18:20; Dt18:1v;
Ez44:28; het woord rēa‘ is hetzelfde
als ’gezel’ in vs8). In ieder geval
zal in de Messiaanse eeuw de een-
zaamheid en onderlinge vijandschap
ten einde gekomen zijn: Juda’s in-
woners delen gezamenlijk in de ze-

geningen.

onder de wijnstok en onder de vij-
geboom: In het Oosten liet men
de wijnstok niet langs een muur
groeien (hoewel men dat in de aller-
vroegste tijden wel deed, Gn49:22),
maar werden de takken aan laag
latwerk opgebonden. Net als de
overhangende takken van de vij-
geboom vormde de wijnstok dus
een beschutting tegen de bran-
dende zon (vgl. Jh1:49; ISBE,
2,301v; 4,986v). Het zitten on-
der de wijnstok en vijgeboom is
een beeld van rust en vrede dat
aan de welvaart van de tijd van
Salomo ontleend is (1Kn4:20,24v).
Deze woorden drukten later de
verlangens van de Israëliet naar
rust uit (2Kn18:31; Js36:16; Mi4:4;
1Mac.14:12; Jh1:49). De rust ten
tijde van Salomo wijst zo vooruit
naar de definitieve rust tijdens het
bewind van de grote Salomo, de
Vredevorst (Mt12:42; Js9:5v). De
Joodse rabbi’s hebben overigens de
betekenis van dit vers uitgebreid
door voor te schrijven dat de stu-
die van de wet onder een vijgeboom
of wijnstok diende plaats te vinden
(zie R.L. Smith, p202).

Voor de Joden was het ontbreken
van wijnstok en vijgeboom een on-
gunstig teken (vgl. Nm20:5; Dt8:8).
De afwezigheid van deze bomen
hield over het algemeen een tijd
van onheil in (Ps105:33; Js34:4;
Jr5:17; 8:13; Jl1:12). Gelukkig
zal het Vrederijk niet alleen een
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tijd van geestelijke zegeningen zijn
(vs9), maar ook van aardse voor-
spoed en welvaart: het koren zal
weer op de velden staan en de wijn-
gaarden zullen hun vruchten opleve-
ren (Gn49:10–12; Ez28:26; 36:29v;
Hs2:14; Jl2:21–26; 3:18; Am9:14;
Zc8:12; 9:17; vgl. Mk14:25). Zelfs
de woestijn zal bloeien als een nar-
cis (Js35:1v; vgl. ook Js11:6–8;
65:17; Ez47:6–12). Dit alles is
met Gods oude beloften aan zijn
volk in overeenstemming (Lv26:4–6;
Dt28:2–14).

Ook vanuit typologisch gezichts-
punt spreekt het noemen van de
wijnstok en vijgeboom boekdelen,
aangezien beide bomen symbool
staan voor het volk Israël. De
vijgeboom beeldt uit dat Israël
straks weer als volk hersteld zal
zijn (Mt24:32; Lk13:6–9), ter-
wijl de wijnstok symboliseert hoe
Israël weer vrucht voor God zal
voortbrengen (vgl. Ps80:9; Js3:14;
5:1–7; Jr2:21; 12:10; Ez15:2,6;
19:10–14; Jl1:7; Mt21:33–41 en
vooral Js27:2v). In alle opzichten
keert het paradijs terug op aarde:
Er is natuurlijke overvloed en onge-
stoorde gemeenschap met elkaar en
God (Js51:3).

In de Talmud (Misjna Yoma, 7,4)
staat beschreven hoe de hogepries-
ter na het verrichten van de ver-
plichte handelingen op de Grote
Verzoendag op een feestelijke wijze
naar huis werd geëscorteerd, waar
hij vervolgens voor zijn vrienden een

groot feest hield. De jonge meis-
jes en jongemannen feestten even-
eens op deze avond, en wel in de
tuinen en wijngaarden, waar zij zon-
gen en dansten. Dit was de gebrui-
kelijke manier om deze ernstige dag
af te sluiten: met gezang en dans
(genoemd in Deane, p31, en Baron,
p122). Israëls toekomstige Grote
Verzoendag (vs9) zal op een derge-
lijke wijze worden gevierd (vs10).

Op vergeving (vs9) volgt rust
(vs10). Zoals de bezoedelde Jo-
zua door Gods genade in een hei-
lige priester veranderde, zo zal het
land vol ongerechtigheid (vgl. vs9)
in een land veranderen dat opnieuw
’vruchten’ voor God oplevert (vs10;
vgl. Mt3:8; 21:34). In vs8 werd de
’Spruit’ genoemd, het eerste teken
van nieuw leven; vs10 eindigt met
de volle oogst (vgl. Js11:1).

Vs8–10 geeft de essentie van Israëls
hoop: Straks komt de Messias, de
Knecht des Heren, de Spruit (vs8).
Op grond van wie Hij is, zal het
laatste rijk uit de wereldgeschie-
denis aanbreken: het eeuwige ko-
ninkrijk van God Zelf (vs9a; vgl.
Dn2:34v,44v). Het begin van dit
rijk zal samenvallen met de reini-
ging van de aarde en Israël, die
eveneens op het conto van de Mes-
sias komt te staan (vs9b). Dit leidt
uiteindelijk tot de eeuw van eeuwige
zegen (vs10). De vergevende Rech-
ter van vs1–3 en de verzoenende
Priester van vs4–7 wordt in vs8–10
de zegenbrengende Koning. De roep
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aan Jozua om te horen (vs8) was te-
recht: Vs8–10 vormt één grote pro-
fetie over de grote Priester-Koning.
De les van Zc3 is geleerd: Om verge-

ving ten deel te vallen (vs1–5) moet
er een smetteloze hogepriester zijn.
En die heeft God gevonden in de
’Steen’ van vs9!
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59. Hitzig, F., Die zwölf kleinen Propheten, in: Kurzgefasstes exegetis-
ches Handbuch zum Alten Testament, Leipzig, 1863.

60. Hole, F.B., Rebuilding Zion, An Exposition of the Books of the Exile,
Hull, z.j..

61. Hoonacker, A. van, Les Douze Petits Prophètes, Etudes Bibliques,
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95. Orelli, C. von, Die zwölf kleinen Propheten, München, 1908.

96. Perowne, T.T., The Books of Haggai and Zechariah, With Notes and
Introduction, Cambridge, University Press, 1908.

97. Petersen, D.L., Haggai and Zechariah 1–8, in: Old Testament Li-
brary, London, 1984.

98. Petersen, D.L., Zechariah 9–14 and Malachi, in: Old Testament Li-
brary, Louisville, 1995.

99. Petitjean, A., in: Les Oracles du Proto-Zacharie, Un Programme de
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111. Schöttler, H.G., Gott inmitten seines Volkes, Die Neuordnung des
Gottesvolk nach Sacharja 1–6, in: Trierer Theologische Studien, 43,
Trier, 1987.

112. Seybold, K., Bilder zum Tempelbau, Die Visionen des Propheten
Sacharja, in: Stuttgarter Bibelstudien, 70, Stuttgart, 1974.

113. Smith, J.E., The Minor Prophets, in: Old Testament Survey Series,
Joplin, 1994.

114. Smith, G.A., The Book of the Twelve Prophets, vol. 2, in: W. Ro-
bertson Nicoll, (ed.), The Expositor’s Bible, London/NewYork/Toronto,
z.j..

115. Smith, R.L., Micah-Malachi, in: D.A. Hubbard and G.W. Barker,
Word Biblical Commentary, 32, Waco, 1984.

116. Sweeney, M.A., The Twele Prophets, 2 Micah, Nahum, Habakkuk,
Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, in: D.W. Cotter, Berit
Olam, Studies in Hebrew Narrative & Poetry, Collegeville, 2000.

117. Stuhlmueller, C., Rebuilding with Hope, a Commentary on the Books
of Haggai and Zechariah, in: F.C. Holmgren and G.A.F. Knight
(eds.), International Theological Commentary, Grand Rapids/Edin-
burgh, 1988.

118. Theodoretus van Cyrrhus, Explanationes in duodecim prophetas,
quos minores vocant, iuxta interpretationem septuaginta, in: Beati
Theodoreti episcopi Cyrensis, opera omnia, Parijs, 1608.

119. Unger, M.F., Zechariah, Prophet of Messiah’s Glory, The Zondervan
Commentary Series, Grand Rapids, 1963.

120. Veldkamp, H., De twee getuigen (Haggäı en Zacharia), Franeker,
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– Een leerpad voor leiders Leiderschap volgens Jezus, Lannoo,
Tielt, 2005.

– Jij en de kerk, Initiaal, Den Haag, 1994.

– Voor wie leef je?, Initiaal, Den Haag, 1992.

– Namen van God in het Oude Testament, Initiaal, Den Haag,
1992.

Informatie over de verkrijgbaarheid van genoemde boeken treft u
aan op de website www.rudihakvoort.nl.

Wanneer u over dit boek contact wilt opnemen of de auteur wilt
uitnodiging voor het verzorgen van de prediking in een kerkdienst of
samenkomst, kunt u via de website www.rudihakvoort.nl in contact
komen.

343


