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DE PROFEET ZACHARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

HOOFSTUK 1 
De naam van deze jonge profeet lijkt wel bijzonder, en betekent “De JHWH herinnert, 
gedenkt, of de Here is indachtig”. God zal zijn volk niet vergeten in de toekomst. De 
grote lijnen van Gods plan kennen wij, doch de exacte tijden en details zullen bewijzen 
dat Gods woord tot in de kleinste dingen zal worden vervuld. Zacharia leefde in 520 
v.Chr. onder het bewind van de Perzische koning Darius. (Zie Fig.)  

 
Samen met de profeet Haggaï, ijverde hij voor de 
herbouw van de verwoeste tempel. Ook vandaag is 
men druk bezig met alle voorbereidingen om de start 
van de derde tempel te bouwen, ondanks alle 
tegenstand van Israëls vijanden. Doch Gods woord 
gaat in vervulling, al denkt de ganse wereld, zoals de 
V.N. anders. Geen enkele sterveling kan Gods 
profetisch woord weerstaan. God heeft Zijn volk Israël 
niet vergeten, maar is het indachtig.  
 

 
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. Jes.49:15 

 

BEKEREN IS GEHOOR GEVEN AAN UW SCHEPPER 
 
(1-6) Het volk was terug uit de ballingschap, want de vorige generaties hadden niet 
willen luisteren en bleven ongehoorzaam aan de vorige profeten. Deze profeten 

zochten niet om mensen te behagen, doch spraken 
Gods waarschuwende woorden. Het volk daagde God 
uit door hun gruwelijke afgoderij met kinderoffers, in 
het dal van Hinnom, waarvan het woord hel is 
voortgekomen. Ook het rijke Europa zit zwart van 
allerlei afgoderij, bijgeloof en ongerechtigheid. Genot, 
kerkschandalen en vele fanatieke activiteiten houden 
het merendeel van de mensen af van God. 
(Deut.4:29) Men is God bijna vergeten, men zoekt 
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God niet, en de pijnlijke gevolgen begint men vandaag langzaam, doch onbewust, aan 
te voelen.  
Wie niet wil luisteren naar de God van Israël, de Here der heerscharen,(legers) die 
maakt God, ongeduldig, kwaad en toornig.  
Wij lezen hier dat Gods toorn bijna voorbij is. Hij gebruikt nu op deze profeet om 
liefdevol en genadig tot het uitverkoren Joodse volk te spreken. God is liefde, doch Hij 
verwacht wederliefde en gehoorzaamheid. (Luc.6:46) Opnieuw geeft God zijn volk een 
nieuwe kans, want God wil bij hen leven, Zijn aanwezigheid laten voelen. Het volk was 
waarschijnlijk moedeloos, troosteloos, en hun harten stonden beter open, met spijt en 
berouw. Hun geliefde stad lag in puin. Zo maken mensen soms van hun leven een 
puinhoop. Niemand bekeert zich zonder spijt en berouw. Ze hadden hun strenge straf 
van de Babylonische ballingschap begrepen.   

EEN EERSTE visioen, DE RUITERS 
 
(7,17) Dit visioen kwam wel in de maand Schebat, wat het einde van januari en begin 
van de maand februari is. Die dag kan dan wel de 24ste januari zijn. (Hag.2:11) Bij de 
Babyloniërs  was het de negende maand. Schebat betekent “loot” welke duidelijk wijst 
op de tijd van de  lente. Jezus sprak symbolisch over de lente als een teken welke zou 
voorafgaan aan Zijn komst voor zijn koninkrijk! 
 

En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op 
al de bomen.30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de 

zomer reeds nabij is.31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het 
Koninkrijk Gods nabij is.Luk.21 

 
Israël en zijn buren zijn als het ware tot leven gekomen sinds 1948. Oude koninkrijken 
komen vandaag dagelijks in de media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De man op het rode paard, is de Engel des Heren, doch Zacharia herkende deze man 
niet, dat lag voor hem nog ver in de toekomst. De profeet krijgt toch de nodige en 
betrouwbare  informatie. 
Het rode of rossig paard kan symbolisch wijzen op een sterk leger, wachtend op een 
grote wereldoorlog of strijd. (Openb.6:4)  Dat paard was rustig en klaar voor een  
bepaalde wereldse strijd. Het stond blijkbaar in het dal van Hinnom, het dal te zien 
vanaf het tempelplein. Het dal van dood en hel, kan wijzen op een dieptepunt van 
Israël, dat zich herstelt.  Ook vandaag gaat Israël naar een schijnvrede en dan naar een 
grote verdrukking, dan komt Jezus en maakt een einde aan alle goddelozen. De 
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afgoderij met Baal en Moloch in dat dal was de oorzaak van hun ballingschap als straf. 
Toch komt er hier nieuw leven voor Israël, want hun God is genadig. (Ezech.37)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Myrthebomen in het dal stonden in bloei, beeld van nieuw leven! (KJV)  
De groene Myrthebomen waar dat rode paard stond staat als symbool voor liefde, rust 
en plezier. De witte bloempjes van de Myrthe werden traditioneel uitgestrooid bij een 
grote bruiloft. Deze vrede kwam later in het Perzische rijk, in het vierde vijfde en zesde 
jaar van koning Darius.  
 
Toch is hier nu profetisch sprake over een komende valse wereldvrede, na een oorlog. 
De andere paarden, rode, witte en voskleurige, deze lijken op diverse soorten legers, 
die de ganse aarde doorkruisten. God gaf hen vooraf zelf een informatieopdracht aan 
zijn hemellegers. Is dit een voorbereiding op wat komen moet?    
We horen de Engel des heren (Jezus) spreken tot God zijn Vader, waarbij hij vraagt 
hoelang Hij nog de vloek over Jeruzalem en de steden van Juda zal laten rusten. 
Jezus keek naar de witte bloempjes voor de grote bruiloft met de bruid? (Joel 2:18) 
God spreekt tot de engel met zeer troostrijke en bemoedigende woorden.  
Doch wat die woorden inhouden horen wij hier niet, doch vinden ze bij de profeet 
Jeremia :  
 
10 Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik 
naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats 

terug te brengen. 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des 
HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jer.29 

 
Nog steeds kent Jeruzalem geen echte vrede, de stad zal een stad van vrede worden 
als Jezus zelf zichtbaar zal komen en regeren op de troon van David te Jeruzalem. Ook 
wij kunnen nu de vraag stellen “Hoelang nog”?   
Het onveilig klimaat welke in vele landen, angst begint te wekken bij de gelovige en 
ongelovige mensen, is te onderdrukken enkel door zich niet te laten leiden door 
gevoelens, maar door geloof in Gods profetische woord!   
(14) De profeet dient tot het volk als volgt te spreken: Ik ben hard bezig met Jeruzalem 
en Juda, mijn jaloersheid maakt mij kwaad, maar Ik heb Jeruzalem nog steeds lief, het 
is Mijn stad! (15) 
God werd kwaad op al de hoogmoedige heidense volkeren en hun leiders, welke Zijn 
land in brand steken en bestoken met raketten en laffe aanslagen.  
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WIL De geschiedenis zich ook vandaag herhalen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze volkeren hier beschreven lijken duidelijk wel op de V.N. van vandaag, welke Israël 
kwaad aandoen of haten door hun uitspraken en gevaarlijke resoluties. Men wil het 
bouwen laten stoppen, ze stellen zich daarmede boven Gods woorden!  
 
(16) Mijn huis, de tempel, spreekt de genadige God door de profeet, zal zeker 
herbouwd worden. Het meetsnoer, het paslood, komt opnieuw naar boven in 
Jeruzalem. Jeruzalem, hoofdstad van Israël, wordt volledig bebouwd. De ijver om de 
tempel te herbouwen is vandaag in Israël heel groot. Blijkbaar zijn alle benodigdheden 
al ter plaatse, de gouden menora inclusief!  
 
Het Sanhedrin schreef einde 2016 naar de twee grote wereldleiders om hun steun te 
kunnen krijgen voor de herbouw van de tempel. Dit is niets nieuws, want ook Kores 
(Cyrus) de vorst van Perzië, onder Gods invloed, gaf toelating tot de bouw.  
 
Wordt de aankomende Amerikaanse president D. Trump op 20 januari a.s. een nieuwe 
Kores, welke door God werd geïnspireerd? Is hij een nakomeling van Israël? Er komt er 
nog meer Joods volk in al de steden van Juda, welke voor uitbreiding zal zorgen, zo 
mocht Zacharia dit aankondigen of publiceren. Israël blijft Gods oogappel! Ook Micha 
schrijft over onze tijd: 
 

Micha 2:12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, 
voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen 

bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het 
midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. 
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EEN TWEEDE VISIOEN VIER HORENS, VIER SMEDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(18,21) Horens staan symbool voor macht van vorsten, koningen, legerleiders of 
engelen. (Openb.9:13)  De eerste wereldleider, Nimrod, droeg al een hoorn als een teken. 
(zie fig.)  Horens  omdat er kracht en macht ligt in de horens van dieren. Het zijn de vier 
machten die Jeruzalem hebben verstrooid. Deze vier machten kunnen wij best 
onderbrengen onder de vier wereldrijken waarvan de laatste het herstelde Romeinse 
rijk beschreven in het boek van Daniel. Deze vier smeden kunnen wij begrijpen als 
mensen, die boze plannen smeden, doch ook als wapensmeden, sterke mensen. 
(Micha 2:1) Ze staan beschreven onder belangrijke mensen, die werden weggevoerd 
door de koning van Babel. Onder deze vier horens, smeden of timmeren zij een 

wereldmacht samen, denk aan de vier 
windstreken. Het beeld van Nebukadnezar was 
een tijdsbeeld van de wereldgeschiedenis.  
Deze samenspannende machten zoeken 
wereldmacht.  

Is dit niet actueel? 
om neer te slaan de horens van de volken, 
zach.1:21   
Onder neerslaan kunnen wij begrijpen politieke 
macht ondermijnen door terrorisme, in de vorm 
van schrik aanjagen.  
Zij slaan de horens, de politieke macht, van 
andere volken neer.  
De EU is een voorbeeld ervan hoe de lidstaten  

hun nationale macht verliezen!  
Ander recent voorbeeld op 7 jan 2017 : 
http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/01/Obama-ontneemt-staten-hun-macht-en-
zet-grote-stap-naar-annuleren-verkiezing-Trump 
 Deze wereldmacht of NWO  kunnen wij terugvinden in het boek Openbaring: 
 
En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een 
leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.3 
 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn 
dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met 
verbazing achterna,4  en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden 
het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? Openb.13 

 
Biblespace 7 jan 2017  

http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/01/Obama-ontneemt-staten-hun-macht-en-zet-grote-stap-naar-annuleren-verkiezing-Trump
http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/01/Obama-ontneemt-staten-hun-macht-en-zet-grote-stap-naar-annuleren-verkiezing-Trump
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HOOFDSTUK 2 
 

EEN DERDE VISIOEN : DE LANDMETER 
 
(1-5) De profeet ziet in het gezicht, de landmeter aankomen in Jeruzalem, om de 
grootte van de stad op te meten. Is deze man de Messias? (Zach.1:8) Ja, God zelf is de 
bouwmeester van Jeruzalem. (Hebr.11:10) Een engel gaat een andere engel tegemoet, 
om de profeet op de hoogte te brengen van de plannen. Jeruzalem zal worden bevolkt, 

en leven zonder stadsmuren. 
Stadsmuren werden gebouwd als een 
beveiliging en bescherming van de 
inwoners. Die engel, vermoedelijk de 
Engel des Heren, die het Woord spreekt, 
maakt duidelijk dat Hij, God, zelf als een 
vurige muur zal zijn ter bescherming 
van de heilige stad en de andere steden 
van Juda. Wie vijandig zal naderen zal 
zich verbranden. Goddelijk vuur kan men 
niet blussen! 
Onlangs werd op een filmpje gezien aan 

de grens met Syrië, waarbij een soort zandstorm precies op de grens met Israël zich 
voordeed.  https://christenenvoorisrael.nl/isreality/bizar-storm-beschermt-israel-is/ 
Onder de heerlijkheid binnen in de stad, dan denken wij aan de derde tempel welke er 
in die tijd zal staan.  

VERZAMELING VAN GODS VOLK 
 
(6,13) De Engel des Heren roept Zijn volk op, om te vluchten uit het Noorden, en uit 
alle landen waarheen hij hen heeft  verstrooid. Het Noorden wijst in de richting van 
Assyrië, Babel, Syrië en Rusland. Wij bedenken al de verloren stammen van Israël, het 
overblijfsel. Dit overblijfsel zal het huis des Heren bouwen. Al wat Joods is, zal 
terugkeren naar hun land, Israël. (Hag.1:14). Toch zullen er altijd mensen zijn die willen 
blijven, net als christenen die geen nadelige gevolgen willen dragen, en een Babelse 
wereldkerk willen blijven volgen.  
 
Ook een oproep naar allen die 
wonen bij de toekomstige dochter 
van Babel! Dit is een oproep voor 
de stammen welke later werden 
verstrooid. Onder de dochter van 
Babel begrijpen wij duidelijk, alle 
schijnchristelijke landen van het 
Roomse Europa. Zo zagen en zien 
wij al vele Joden vertrekken uit 
Europa, welke zich niet verder veilig 
voelen, door onbetrouwbaar politiek 
beleid. Dit zal niet tot zegen zijn voor 
Europa, integendeel!   

https://christenenvoorisrael.nl/isreality/bizar-storm-beschermt-israel-is/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikwu6Q17zRAhUDVxoKHRwaAaAQjRwIBw&url=http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p%3Dnews%26id%3D1123&bvm=bv.143423383,d.ZGg&psig=AFQjCNE1oriuDrkUtvSWC0hFBywRfcJy0A&ust=1484312979016318
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De apostel Johannes schreef over dit Europese Babel, met de symbolische vrouw als 
staatskerk, welke voor veel verwarring zorgde. (Babel=verwarring)  Babel gebruikte 
politieke macht om valse godsdiensten te promoten.   

 
4 En de vrouw was gehuld in purper en 
scharlaken en rijk versierd met goud, 
edelgesteente en paarlen, en zij had in haar 

hand een gouden beker, vol gruwelen, en de 
onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar 
voorhoofd was een naam geschreven, een 
geheimenis: het grote Babylon, moeder van de 
hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag 
de vrouw dronken van het bloed der heiligen en 

van het bloed der getuigen van Jezus. En ik 

verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote 
verbazing. Openb.17  
 
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel 
zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij 

geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Openb. 18 
 

De plagen waren besmettelijk, let op, niet geïnfecteerd te worden, met “geestelijke” 
dwaling tot gevolg. Anderen vertalen letterlijk met “rampen” of “wonden”. Aanslagen? 
 
De profeet spreekt tot de volken welke Israël hebben geplunderd, eerst Babel, later 
dan het Jodenhatend Duitsland, toekomstig, Rusland en al de vijanden van Israël zullen  
nog plunderen. (Ezech.38:12). In dit verband laat God zijn gevoelens opschrijven: want 
wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Neem de haakjes uit vooroordeel,  maar 
weg uit de NBG vertaling. ( Zie betere vertalingen). God zal tonen dat Hij de God van Israël 
is, en de ganse wereld, en alle Verenigde Naties, men zal dit met eigen ogen zien 
gebeuren.  
Hier zal de profetie van Zefanja in vervulling gaan: 
 
14 Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter 
van Jeruzalem!  15 De Here heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. 
De Koning Israëls, de Here, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen. 16 Te dien dage 
zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. 17 De 
Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; 
Sef.3 

 
Verder lezen wij het ogenblik waarop ook uit de heidense volkeren, mensen zullen 
behoren tot het volk van God. Zij zullen Gods aanwezigheid ervaren. Bijzonder valt hier 
op dat de profeet Gods woorden laat horen: Zwijg! Een bevel voor iedereen uit vlees 
en bloed, met een werelds denken! Dan zal de grote mond van de V.N. en de antichrist 
verdwenen zijn.(Hab.2:20) 
Zoals God al deze dingen heeft geopenbaard aan de profeet, zo openbaarde God de 
Vader, (niet de H. Geest)  aan Petrus, dat Jezus de Christus, de zoon van de levende 
God was! (Matth.16:17)   
Mat 16:17  En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want 
vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
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  HOOFDSTUK 3 
  

HET VIERDE VISIOEN : JOZUA GERECHTVAARDIGD 
 
De profeet ziet Jozua, Jezus en de satan bij elkaar. De plaats lijkt wel als de 
rechterstoel van Christus. De satan staat er om aan te klagen, en te veroordelen, want 
de zonen van Jozua, priesterzonen, hadden vreemde vrouwen. (Ezra 10:18). God 
verwierp de aanklacht van de satan! De satan wil nooit de genade van God 

aanvaarden. ( 1 Petr.5:8) Toen Gods toorn over de 
schepping kwam met de zondvloed, was Hij Noach 
en zijn familie genadig! (Gen.6:8) De duivel zou dan 
een veldslag hebben gewonnen, indien er geen 
genade was! God was Adam en Eva dagelijks 
genadig na de zondeval. De Here berispt de satan 
met goddelijk gezag, en maakt duidelijk dat Hij het 
beroofde en beschadigde Jeruzalem en Jozua 
verdedigt, welke aan zijn noodlot is ontsnapt! 

(Openb.12:10). 
 
(3,5) De vuile kleren van Jozua, spreken van zonde en ongerechtigheid. (Matth.22:11). 
Jozua was ook maar een mens, als zondaar geboren, net als iedereen. Hij kreeg witte 
feest klederen, uit genade. Ook de verloren zoon keerde terug met vuile klederen, en 
hij kreeg van zijn vader, een proper kleed en een ring, en sandalen als teken dat hij 
geen slaaf zou zijn. Jozua kreeg een passende kroon of tulband op zijn hoofd, passend 
bij een hogepriester. Deze priesterlijke kroon had wel een nieuwe betekenis voor 
Jozua. Ook de profeet Jesaja had dit geschreven na het herstellen van Jeruzalem: 
 
10 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. Jes. 61 

 

JOZUA als hogepriester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6,10) Hier vinden wij een eerste gedachte van Jozua als een herstel van Gods volk 
Israël. Het krijgt opnieuw zijn hogepriesterschap terug in het komende duizendjarige 
rijk, na de wederkomst van de Heer, de spruit. Jozua, zal ook het land mogen regeren.  
Wij vinden er ook de vrienden van Jozua, die aanwezig zijn.  
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Deze mensen zijn achtingswaardige priesters!  Een nieuw soort priesters? (1 Petr.2:5) 
Zijn deze mensen geen koninklijke priesters die God toebehoren? (1 Petr.2:9) Priesters 
zonder altaar, zonder wierook. (Hebr.7:12) Deze priesters zijn niet de Babelse 
“namaakpriesters” van de Constantijnse kerk te Rome. Zijn dit niet de “wonderlijk” 
opgenomen kinderen van God welke Hij heeft aangenomen? Wij bedenken hoe ook 
Gods volk symbolisch staat voor de bovennatuurlijke wonderen welke God met hen 
deed en nog zal doen.! (Exod.11:9) (Hand.2:19) De profeet Jesaja schrijft in dezelfde zin: 
 
18 Zie, ik en de kinderen die mij de Here gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder 

Israël vanwege de Here der heerscharen, die op de berg Sion woont.Jes.8 (NBG) 

 
In de Jewish Study Bible lezen wij dat zij stonden als een soort wonderlijk “voorteken” 
in plaats van zinnebeelden of symbolen. Joodse exegeten spreken dat deze mensen 
staande voor Jozua, een bewijs zijn van een bepaald wonderlijk gebeuren! Zou de 
spectaculaire opname en opstanding een voorteken kunnen zijn voor Gods uitverkoren 
volk Israël?  
Bij deze wederkomst is een tweede gedachte de nieuwe bruiloftskleren die al deze 
mensen krijgen, welke geloofden in Jezus, volgens de lering in de Bijbel. (Sola 
Scriptura) Daarom spreekt God nog eens voorwaardelijk met : Indien gij in mijn wegen 
wandelt. Indien gij enkel mijn geboden bewaart!  
 

 

 

 

DE STEEN 
De steen met de zeven ogen, wijst op de volkomen kennis van Christus, deze steen 
zal niet meer verworpen worden. Deze steen vinden wij terug als een gevelsteen: 

7 Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een vlakte; hij zal 
de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel: heil, heil zij hem! Zach. 4 
Het woord 'gevelsteen' bestaat in het Hebreeuws uit twee woorden, namelijk 'rosjah' 
(hoofd) en 'eben' ('gewone' steen). Het woord 'rosjah' is hier interessant, het is namelijk 
afgeleid van 'rosj'. Dit laatste woord wordt samen met een ander woord ('pinna' wat 
'hoek' betekent) genoemd in Psalm 118:22, waar het met 'hoeksteen' vertaald wordt: 
"De steen [eben] die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen [rosj 
pinna] geworden..." 
 

God heeft zich ontegensprekelijk in Jezus geopenbaard, Hij is de 
hoeksteen van zijn gemeente, de tempel van de H. Geest, bestaande 
uit alle heiligen. Hij graveerde in feite woorden van genade als opschrift. 
De ogen werden toen ook in de bouwkunde gaten genoemd, gaten die 
er nodig waren om met de andere stenen goed ineensluitend verbonden 

te worden tot een geheel! 
19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 
Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 
21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij 
mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Efeze 2    

Biblespace 22 jan 2017 http://biblespace.org 
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HOOFDSTUK 4 
 

HET VIJFDE VISIOEN : KANDELAAR EN  2 OLIJFBOMEN 
 
De profeet was blijkbaar “zoals”  of “alsof” iemand in een 
diepe slaap was, dit staat vermeld, opdat het toch wijst op 
een zekere belangrijkheid. Zacharia was nog sterk onder de 
indruk, en bewust van zijn vorige visioenen. Ook de profeet 
Daniel overkwam hetzelfde.  Bij de verheerlijking op de berg 
vinden wij iets in dezelfde aard. Luk.9:32 Petrus werd door 
“slaap” overmand, terwijl daar geen reden van visioen voor 
was. Nog niet helemaal wakker vroeg hij Jezus om drie 
tenten op te slaan!  

 
De engel vraagt wat Zacharia zag. (2,5) De profeet geeft 
een beschrijving van wat hij zag, namelijk een gouden 
kandelaar, een menora, in het midden van twee 
olijfbomen. De profeet stelt ook de vraag wat het allemaal 
mag betekenen. 

ZERUBBABEL 
 
 

(6) Zerubbabel, kwam uit de stam van 
Juda, maar geboren in Babel. (Nakomeling 
van Babel). Hij was soldaat en lijfwacht van 
koning Darius. Hij kreeg toestemming om de 
tempel te gaan bouwen, zo had God het in 
Darius hart gelegd! Wie zal vandaag de 
toestemming geven voor de derde tempel? 
   
Het visioen is als een boodschap van de 
Here voor Zerubbabel bestemd, en het gaf een beeld en een symbool voor de staat 
Israël. Vier jaar na het profeteren van Zacharia stond daar de tempel, en alles wat nodig 
was. De Menora gaf veel licht, en zo diende Gods volk Israël, als gemeente een licht te 
worden in de wereld. De olie van de olijfbomen, staat symbool voor de kracht en de 
werking van Gods Heilige Geest. De gemeentebouw, toen Israël, en vandaag de 
gemeente van Jezus, zou dus niet gebeuren door menselijke kracht, dwang en 
wijsheid.  Je hebt geen diploma, eretitels, of theologische studies, nodig om God te 
leren kennen of door God gebruikt te worden. (Hos.1:7) 
 

1 Korintiërs 1:21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid 
God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden 

hen, die geloven. 

 
Mensen kunnen behouden worden door de eenvoudige verkondiging van het 
evangelie, zonder wonderen en tekenen, zoals de Joden wilden zien! Ook vandaag wil 
men wonderen en tekenen zien, een open deur voor de wetteloze! (2 Thess.2:9).   
(2 Kor.6:16) De apostel Paulus herhaalt precies deze manier, in 2 Kor.10:4 
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Wie zijt gij, grote berg?  
 
Wie is die berg in de ogen van God? Een 
raadsel?  
De berg kan symbool staan voor een sterke 
politieke macht of een grote hoogmoedige 
machthebber welke de tempelbouw zou 
willen verhinderen, een duivelse macht. Er 
staat duidelijk “Wie” dus het gaat duidelijk 
over mensen, niet over de berg in Zach.14. 
Vandaag denken wij aan de politieke macht 
van de V.N. In ieder geval zal die macht 
langzaam verdwijnen en Zerubbabel (Israël) 
zal alles afwerken voor de tempelbouw. (2017) De huidige Amerikaanse president zet 
de nodige financiële stappen in die richting tot een ernstige verzwakking van de V.N. 
(22%) 
 
(7,10) De eerstesteenlegging van de tempel vinden wij bij de profeet Jesaja (28) : 
 

daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen 
ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen 

van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet. 
 
Zerubbabel zal de “gevelsteen”, de hoeksteen tot slot plaatsen, met een inscriptie 
“Genade” of “Vrijspraak”! Deze kleine gebeurtenissen, kleine dingen als het 
paslood om recht te handelen, zullen grote blijdschap brengen onder het volk. Dat 
paslood was er nodig om te bouwen naar Gods wil en Gods regels.  Een wedergeboren 
christen, als de tempel van Gods geest, dient zijn leven “recht” op te bouwen naar Gods 
paslood, de regels, en de laatste steen, levende steen, zal er een zijn van vrijspraak!  
 
Daarom staat er in een Schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare 
hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen 1 Petr.2:6 
 
Petrus las dit in  Psalm 25:3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, 
beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. 
 

Openbaring 2:17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten 
zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en 

Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe 
naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. 

 
Deze tempelbouw zal een bewijs worden dat de Here dit heeft laten weten door een 
engel.(Jes.66:6). Gods woord, de Bijbel, brengt gerechtigheid en blijdschap in het hart 
van wie erin gelooft! De zeven ogen verwijzen naar God die alles ziet wat er gebeurt op 
deze wereld. Zo heeft Hij alles onder controle. 
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 DE TWEE OLIJFBOMEN 
 
(11,14) De profeet vroeg naar de symboliek van deze twee olijfbomen. Mensen worden 
in de Bijbel soms voorgesteld als bomen. Hier twee takjes. Wat zou daarvoor het 
verband kunnen zijn? De hersenen van de mensen lijken bij onderzoek op een stam en 
vele takken. (Cfr. Dr. Leaf) De engel geeft een korte uitleg, en maakt duidelijk dat het 
twee door God gezalfde mensen in feite profeten van Israël zijn. Letterlijk staat er 
“zonen van olie”.  Deze gezalfde mensen laten ons bijzonder denken aan de twee 
profeten uit het boek openbaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, 
twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die 
voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil 
toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand 
hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. Openb.11:3,5 

 
Zo verwijzen wij naar de profeten Elia en Henoch, welke werden opgenomen, en niet 
stierven, en waarvan nooit het lichaam werd gevonden. Zij zullen optreden in de grote 
verdrukking. 

HOOFDSTUK 5 
 

HET ZESDE VISIOEN: DE VLIEGENDE BOEKROL 
 
In dit hoofdstuk vinden wij zeer opmerkelijke aanwijzingen voor onze hedendaagse tijd, 
waarbij bepaalde profetieën zich vervullen of herhalen. Zacharia schreef duidelijk ook 
voor zijn volk in onze dagen. Gods volk heeft nog steeds de grote hoop op de 
wederkomst van hun Messias. Alle aangenomen kinderen Gods, zowel Jood of Griek 
verwachten de plotse opname in de lucht. Slechts zij begrijpen het mysterieus handelen 
van God in onze dagen. (Matth.11:25) Ook Habakuk had belangstelling voor het 
wereldgebeuren in zijn tijd. (Joh.16:13). 
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(1,2)  De profeet ziet een “vliegenDe boekrol”! 
 
De engel legt hem uit, dat het een vloek betreft, 
voor alle ongelovigen, die stelen en bedriegen, of 
onrechtmatige handel. De afmetingen werden 
opgeschreven, zo weten wij dat het niet gaat om de 
afmetingen van een gewone boekrol. “Rol” komt 
van het Chaldeeuwse woord “roll”. (Rouleau vert). 
In de tijd van Zacharia werden er nog boekrollen 
gebruikt met één rol, als bv. Esther. Boekrollen 
vliegen niet, dat is duidelijk, dus symbolische taal opnieuw. Deze boekrol is hier dus 
een groot vliegend object.  
 
 

WAT WAS DIE vliegende BOEKROL? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3,4) Het is een supermodern kernwapen, ook als pijl of vuurpijl beschreven in de Bijbel. 
Het doel van dit voorwerp is tot vloek en vernietiging! Deze vloek vernietigt huizen, van 
welke aard ook gebouwd en allen die erin wonen. Een vloek in het Hebreeuws noemt 
men “Alah” (strong 422). Een moordende vloek over een schijnheilige of ongelovige 
en leugenachtige wereld. Is het huis waar men bij Gods naam liegt? Is het huis van de 
dief, Gog uit Magog? Rusland? Iran? Het klinkt als niets nieuws in onze dagen. Laten 
wij letten op het dreigen met oorlog over Israël en de reactie van God zelf. (Ps.83)  
  
Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de 
Here HERE zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen Zach.9:14 
 

GOD ZAL INGRIJPEN TEGENOVER DE VIJANDEN VAN ISRAEL 
 
Psalm 64 laat zien dat God plots zal ingrijpen: 
 

Zij zinnen op euveldaden: “Wij zijn gereed, het plan is goed bedacht”. Ja, ieders 
binnenste en hart is ondoorgrondelijk. Maar plotseling treft God hen met een pijl; daar 
zijn nu hun wonden.Ps.64,8 (NBG) 
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Deze vijanden met een schijnheilige godsdienst, maakten een topgeheim, een complot, 
maar God laat de Bijbellezer het vooraf al weten! Deze “pijlen” zullen enorm veel 
schade maken. Betere vertalingen geven “pijlen” in het meervoud. Wij weten niet of dit 
nu nucleair zal zijn, of een chemische neerslag. Gods pijlen kunnen een ziekte of 
epidemie zijn of veroorzaken. (Ps.91)  
 
Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij 
zijn zwaard spant zijn boog en legt aan, 
Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, 
maakt zijn pijlen tot brandende 
schichten. Psalm 7:13,14 

 
 

 

 

DE VROUW IN DE EFA 
 

(5,11). De engel legt het uit aan de 
profeet. Een Efa in de gedachten van 
Zacharia, was een maatstaf, als een 
korenmaat, een mand als gewicht. 
Maar wat hij zag was hem niet 
bekend, het ging snel. Een Efa die 
“naar voren komt” betekent dat die 
efa aan het opstijgen was. (Lat. 
Vert.) Het zou overal bekend zijn dit 
object. Kon snel vliegen als een 
ooievaar, een langeafstandsvogel! 
Het vloog tussen hemel en aarde. Het 
gaat om een vliegtuig of een soort 
UFO. Dat weten wij nog niet. Een 

EFA vliegtuig bestaat wel al! (Fig.) 
 
(7,8) Het loden deksel. Geen deksel van een rieten mand. Hij ziet het openen van de 
cockpit of de laaddeur. In het Latijn staat er “deur”. Het Hebreeuws laat begrijpen dat 
het gaat om een omgekeerde mand, dus goed beschreven. Dit begrip kwam uit Egypte 
en later de Romeinen die het zagen als een vogelmand, doorzichtig. Anderen beweren 
al een UFO.  
 
Deze vrouw was een symbolisch beeld van goddeloosheid en kwaadaardigheid. Deze 
vrouw, symbolisch een kerkgemeenschap zonder de levende God, kon zich daar niet 
openbaren, want de engel wierp haar terug, zo zag de profeet. De Tanakh vertaling 
schrijft hier : “into its mouth”. Dit lijkt wel een deur de mond van het vliegtuig. Zag de 
profeet een vlag van een natie of stad op dit vliegtuig of een ander goddeloos symbool? 
Was die vrouw op ,de vlucht?  
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TWEE VROUWEN, twee vuren! 
 
(9,11)  Het Hebreeuwse woord voor vrouw is “ieshah”, doch wanneer een vrouw in 
beweging komt schrijft men “eesh”, dat laatste betekent dan vuur. (1 Cor.3:13) Het 
kreeg wind in de vleugels. Wij kunnen op deze wijze beter begrijpen wat deze profeet 
heeft gezien in zijn visioen. Deze twee vuren, kon hij hebben gezien als vuur komende 
uit de twee motoren van een vliegtuig of een ander vliegend object. De profeet is erg 
nieuwsgierig, en vraagt waarheen die efa of dat vliegtuig vliegt.  
 
Dit vliegtuig werd dus geweigerd om te blijven in Jeruzalem.  Kunnen wij hieronder 
begrijpen dat deze Roomse kerk, de dochter van Babel, zich opnieuw wil vestigen in 
het land Sinear, Irak, Babel! Het was om daar een nieuwe afgodentempel te bouwen 
voor de wereldkerk, en zich daar te vestigen. Dan kan de  kerkleider zich als antichrist 
of valse profeet laten aanbidden!? Dus kan deze Roomse cultuur terug als moederkerk 
naar haar roots gaan bij de hoer Semirames, vandaar de sterke drang en toenadering 
vandaag tot de Islam.   
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