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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 God niet, en de pijnlijke gevolgen 
begint men vandaag langzaam, doch onbewust, aan 
te voelen.  
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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 
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)  
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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 

 
  
 
 

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. De Here zal er wonen! 

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, waaronder 
Katholieken, Protestanten, 
Evangelischen en vele andere 
godsdiensten 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 

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, 
kroonprins 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? Saoedi-Arabië? 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.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De profeet ziet  vier strijdwagens, vier optrekkende grote legers. Strijdwagens worden 
ook vertaald als “chariot”. Dit woord is in het Hebreeuws: “Merkabah”. Dit is hetzelfde 
woord voor de moderne Israëlitische tank :  De huidige “Merkava”! (Fig) 
Het is een coalitie, met Babels karakter, van wereldmachten, welke God aan het 
verzamelen is. In de ogen van de mensen, kan niemand strijden tegen zo’n grote 
militaire macht. (Openb.13:4) Het waren in de geschiedenis ook vier machten, hoornen, 
welke de bevolking uit Jeruzalem hebben verstrooid.  
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Wij vinden ze terug in het wereldbeeld van Nebukadnezar. Het Babylonische, 
Perzische, Griekse en het Romeinse wereldrijk.  
Vandaag het vierde dier van de profeet Daniël, met de vorige kenmerken samen, onder 
leiding van tien regeringsleiders. (1) 
 
Zacharia zag ook twee bergen van waaruit die strijdwagens opkwamen.  
Deze twee bergen waren van koperbrons. Wat ons laat denken aan hardheid en 
sterkte. Ook aan het koper van het altaar met vier koperen hoornen, waar vele offers 
werden gebracht.  

TWEE BERGEN 
Deze twee bergen even door onze hedendaagse bril, gezien, lijken symbolisch wel 
op de supermachten Rusland en America? V.N.? Bergen kunnen koninkrijken 
voorstellen in de Bijbel. Bergen kunnen evengoed verdwijnen als God strijdt! (Jer.51:24) 

God neemt zijn natuurwapens, lees:  
Psalm 97:5 De bergen versmelten als was voor het aanschijn des HEREN, 

voor het aanschijn van de Here der ganse aarde. 

 
De profeet Jesaja bemoedigt Zijn volk, ze zullen overwinnen!  
 
Jesaja 41:14 Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt 
het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls. 15 Zie, Ik stel u tot een 
scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, 
en heuvelen zult gij tot kaf maken. 

 
Doch letterlijk kunnen wij ook denken aan twee andere bergen, de Olijfberg en de 
berg Moria, de tempelberg! In de omgeving van de tempel. Daar staat en woont de 
Here! (Zach.2:10). Van hieruit komen de bevelen welke het oor van de mensen niet 
horen.  

 oorlog of oordeel, ONDER GODS controle! 
 

Zacharia 12:9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen 
Jeruzalem oprukken 

 
(2,5) Is men vandaag bezig een 
wereldleger op de been zetten? Die 
paarden zijn als de vier “winden des 
hemels”. Wind is “Ruach” en betekent 
ook geest of engel. In de Babylonische 
mythologie waren de bergen een 
verblijfplaats voor de “goden”. Rashi, een 
Joodse bekende verklaarder,  en ook 
andere vertalingen beschrijven deze vier 
winden als, hemelse prinsen, engelen van 
een natie. Het zijn deze legers hier de 
uitvoerders van Gods oordelen. 
Exécuteurs  ( Fr. Crampon vert.) Wij laten de 
Bijbel zelf aan het woord: 
 

Hebreeën 1:7 En van de engelen zegt Hij: 

Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; 
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DE RODE PAARDEN 
 
Deze legers staan klaar bij de Here om de bevelen te ontvangen en ze uit te voeren. Zo 
vinden wij dat deze legers verschillende kenmerkende kleuren hebben in hun banier. 
Christenen kunnen zich toch veilig voelen, want wij zien dat de God van de christenen 
alles onder controle heeft, en zij weten dat ze als “aangenomen kinderen van God” 
leven op deze aarde, tot hun heerlijkheid komt! Rode paarden zijn roodbruin of 
voskleurig. 
  
1. Het rood kan wijzen naar Rusland, China, Japan. Deze rode paarden komen eerst in 
actie, en zouden wel eens de aanval inzetten, ze kunnen de wereldvrede wegnemen. 
Russische paarden zijn meestal rood.  
2. De rode kleur kan ook wijzen op de Heer, bekleed in het rood door een bloedige 
strijd met  Zijn woord. Ook in het eerste hoofdstuk vinden wij “De man”, Jezus zit op 
een rood paard tussen de mirten. (Zach.1:8) Deze man, Jezus komt terug als de koning 
der koningen! Hij kwam eerst als een “Jozef” de lijdende Messias, Hij komt straks als 
een “David” in Jeruzalem.  
 
Openbaring 19:13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was,en 
zijn naam is genoemd: het Woord Gods 
 
3. Het rood kan wijzen op “Edom” (Esau) wat ook rood is in de Bijbel, dit kan het leger 
van Saoedi-Arabië zijn. Dat leger en land verdwijnt! Teman (S.A.) Esau oudste zoon, 
zal verliezen tegen de Here Jezus! Zie Habakuk 3:3,4. Ook Soedan, Somalië (Kush) en 
het huidige Jordanië. (Hab.3:7,8).  
 

Waarheen gaan de rode paarden? 
 
Wij zien deze rode paarden niet duidelijk maar veronderstellen  als de “sterke 
paarden”. Doch de grondtekst spreekt eerder van “ Ash-colored”  Deze paarden 
hebben Arabische voorouders. Dit lijkt wel het sterkste leger van een supermacht, 
welke in staat is alles wereldwijd te kunnen controleren. Dit is nu mogelijk door hun 
moderne satellieten! (a.v. Patrouilleren) .    
Eerst kunnen wij nadenken over de strijdmachten welke kwamen na Babel, namelijk  
de Meden en de Perzen, (Iran) dan de Grieken, en vervolgens de Romeinen zij het in 
de eindtijd.  

DE ZWARTE PAARDEN 
 
Zwarte paarden,  verwijzen naar een catastrofale 
economie, gesloten banken, en veroorzaken 
armoede, dood en honger.(Openb.6).  
Zwart is ook het kleur van de dood, en 
veroorzaken dodelijke aanvallen in allerlei vorm. 
Ze brengen zware onderdrukking en vervolging. 
Een genadeloos, onbeschaafd, en barbaars leger, 
met als vijand de Joden en Bijbelgetrouwe 
christenen, of andersdenkenden (Matth.10:28).  
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Psalm 42:10 Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet Gij mij Waarom ga ik in 
het zwart vanwege des vijands onderdrukking? 11 Met een doodsteek in mijn 
beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij 
zeggen: Waar is uw God? 

 

WAARHEEN GAAN DE ZWARTE PAARDEN? 
 

(6,8) De zwarte gaan naar het Noorderland. Waar is dat Noorderland? Het was het 
agressieve Noorderland dat alle steden van Juda veroverde en tot puin maakten. Jacob 
werd verslonden. Jeremia bad in zijn tijd, opdat God zijn gramschap zou uitstorten over 
alle volkeren welke Hem niet aanriepen. (Jer.20:22). Zou het Babel, Syrië, Rusland, 
Europa zijn, welke later nog zwaardere oordelen zullen krijgen! (Damascus verdwijnt) 
 

DE WITTE PAARDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De witte paarden geassocieerd met grote militaire overwinnaars. Een verwijzende tekst 
uit Openbaring wijst in deze richting: 
  
Rev 6:2  En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een 
kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!  
 
Wie hier op dit wit paard zit, maakt allerlei overwinningen, brengt een schijnvrede, enkel 
een wapenstilstand. Wij denken aan de antichrist of valse profeet, mooi wit gekleed en 
een kroon als een koning. Anderen denken aan de dictator van Turkije, waarvan kroon 
en boog een symbool zijn, tevens aan de “Madhi” van de Islam, indien hij valse  
tekenen en wonderen zal tonen, en de rode loper krijgt van Bergolio. (?) 
Waarheen rijden de witte paarden ? Zij volgden ongeveer de zwarte, doch andere 
vertalingen schrijven naar een Oostelijke richting of het Oosten (Vert. Jeruzalem Bijbel, 
Oxford Cambrigde, en Tanakh)  Dit zou dan wijzen in de richting van Jordanië, Saoedi-
Arabië. 
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DE GEVLEKTE PAARDEN 
 
De gevlekte paarden hebben twee kleuren, als zwart en hagelwit,  welke een geheel 
vormen, dit kunnen dan de Romeinse paarden zijn, onder invloed van Katholieken en 
Moslims samen één slecht geheel, ijzer en leem. Dictatuur en democratie, niet goed 
samenhangend enkel door een compromis (?) (Wereldbeeld in Babel) (Cfr. Daniel) 
 

Waarheen de gevlekte paarden?  
 
Naar het Zuiderland. Waar ligt dit land?  Gods 
woord zelf spreekt over het zuiderland als 
beschreven in Jozua 12:8. Het is Israël!!! Let op 
de geschiedenis. Daar vonden wij de Hethieten 
(Turken), Amorieten welke lang in het land 
Kanaän woonden,  Perizzieten, hebben ook 
gewoond in Kanaän. Wijzen deze gevlekte 
paarden soms naar een Europees leger, of de 
NATO? Zullen zij later gezamenlijk optrekken naar 
Israël?  De feiten vandaag stellen dat de EU zich eerder vijandig opstelt tegenover 
Israël, nu al economisch met steun van het socialisme. 
Gods Geest zal tot rust zijn gekomen na het oordeel dat is gekomen over de volken van 
het Noorderland, hetzij het oude Babel of Gog uit Magog. 
 

DE KROON VOOR JOZUA, als hogepriester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9,15) De profeet krijgt instructies aangaande voorbereidingen voor de kroning van 
Jozua, als hogepriester. met een kroon uit goud ene zilver. Zo is hij het model voor 
Jezus, als hogepriester. Hij zal zitten op de troon van David. Dit als tegenbeeld van 
Zerubbabel. Die troon zal nu voor eeuwig zijn!  
 

Zacharia 3:8 Hoor toch, gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die vóór 
u zitten - zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen 

- voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen; 
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(12) “Een man” met een naam “Spruit” (Jezus) en zal de tempel bouwen. God zal deze 
toekomstige tempel laten bouwen door mensen “ die verre zijn”. Het zal duidelijk 
worden dat God zelf hier achter zit om deze tempel te bouwen. Heidenen zouden 
helpen aan de tempelbouw. Het zal een bevestiging zijn dat God dit doet. Het is meteen 
ons duidelijk dat het de tempel zal zijn in de tijd van de antichrist, na de opname! De 
engel laat hem dit beseffen. Ook voor ons!  Iedereen zal dit begrijpen die goed luistert 
naar de stem van deze profeet! Dit betekent dat er een voorwaarde aan vast zit om 
deze dingen te begrijpen: Bijbelkennis! 
 

HOOFDSTUK 7 
 

GEHOORZAAMHEID BETER DAN TRADITIONEEL VASTEN 
 
Terwijl men verder bouwde aan de tempel, in het vierde jaar van de Perzische koning 
Darius, en de ruwbouw bijna af was kreeg Zacharia na twee jaar opnieuw een gezicht 
van de Here. (518 v.Chr.). Chisleu (Kislew) is de Babylonische naam voor de tijd van 
half november tot half december.  
 
(2,3) Vanuit Bethel werd een delegatie gezonden naar Jeruzalem. Sarezer-Bethel was 
een vooraanstaande Jood in Bethel. Zijn naam werd tijdens de Ballingschap in Babel 
veranderd in Sarezer, maar was Bethel. Zo lezen wij ook de dubbele naam van zijn 
collega Regem-melech. Cfr. Naamwijziging Daniel.  
 
Bethel, bij Jeruzalem kwam een bloeiende stad, na de ballingschap. Er kwam een 
heropleving van hun geloof. Zo zochten zij de wil van de Here beter te leren kennen. Ze 
hadden hun straf van de ballingschap begrepen. Ze hadden een soort vasten, wat 
eerder stond voor een traditionele herdenking, met “wenen” en verdriet betonen over 
hun zonden. Ze leefden nu vanuit een bekeringsgezindheid.   
  
Ze stellen de profeten de vraag of ze verder hun traditie dienden voor te zetten met een 
vasten en spijt betonen, in de vijfde en zevende maand. Ze zonderden zich dan af, een 
soort heiliging, dit deden ze nu al jarenlang, en het was dus een jaarlijkse godsdienstige 
traditie geworden. 
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DE HERE GAF ANTWOORD AAN ZACHARIA 
 

(4,7)  Vanuit welk hart hebt gij dit 
jarenlang gedaan? 

Hier vinden wij hoe God redeneert en denkt 
over die saaie godsdienstige 
herdenkingsplechtigheden. God had 
helemaal geen behagen in hun traditioneel 
vasten. Waar waren uw gedachten, deed 
gij dat uit een liefde tot Mij? Vergelijk: God 
heeft nooit behagen gehad in de 
zondagsplicht om naar een Babelse mis te 
gaan en aanwezig te zijn, onder morele 
dwang van die staatskerk!   
Liefde tot God betekent: Hem gehoorzamen, Zijn wil te zoeken, dit is niet een zingen of 
prachtige muziek maken om zichzelf te behagen. De oude profeten hadden toch 
gewaarschuwd voor dit soort van schijnheiligheid, en dan kwam de straf. (6) Wanneer 
iemand tot geloof komt, dan heeft de Here het hart aanzien, was het een 
voorgeschreven bekeringsgebed, of een ernstige bede om vergeving met echte 
spijt over eigen zonden?   
 

6  Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er 
geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 7 

Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Marc.7 

 

EEN GROOT GEVAAR: Naar god niet willen luisteren 
 

(8,14)  De Here liet hen nadenken over hun vroeger huichelachtig gedrag:  
En wanneer gij eet en drinkt, eet en drinkt gij dan niet voor uzelf? (6)  
 
Met deze uitspraak verwees God naar hun leven voor de ballingschap. De tijd dat ze 
niet luisterden naar hun vroegere profeten.  
Wij beleven vandaag precies dezelfde tijd, wie gelooft nog in de Bijbel, Gods woord?  Is 
het voor velen niet slechts een traditie geworden. Ze hadden geen tijd voor Hem, en 
wilden niet luisteren naar de woorden van God. Weerspannigheid tegen Gods 
ingestelde gezag.(1 Sam.15:23) Zonde der toverij, ongezeglijkheid is afgoderij. 

HET JUK  
Ze zetten hun schouder er dwars tegen.(11)  
Dit is het beeld van een beest welke het juk niet 
wilde aannemen en zich hard verzette met zijn 
schouder. Ze wilden van de wet en de profeten niet 
meer horen. Dit was zuivere weerspannigheid.   Ook 
Jezus sprak over “het juk”.  
 
Matteüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want 
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult 
rust vinden voor uw zielen;30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
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Het beeld en diepere betekenis van het “Juk” werd ten tijde van Jezus als volgt 
begrepen. Wie toen een Rabbi volgde, die geloofde in zijn meester, en zij beiden deden 
wat zij geloofden en leerden. Zo vormden zij samen een geestelijk juk, een wetgeving 
en raad welke hen in de waarheid en dezelfde richting deed wandelen.  
Ieder ongelijk span is uit de boze.(2 Kor.6:14) 

 
Ook Jezus werd algemeen aangenomen 
als een Rabbi, en zijn discipelen 
geloofden in Hem en volgden Hem van 
dichtbij. Nicodemus sprak Jezus aan met 
“Rabbi” (Joh.3) Jezus beloofde rust voor 
allen die Hem nederig en met liefde 
volgden op de voet. Zo is er een beeld 
van Hem te volgen in geloof en te doen 
“zoals Hij”. Zo volgde Petrus hem letterlijk 
op het water! Daar stonden ze dan 

samen op het water! Hij was de enige die zover ging! Wie Jezus volgt, dan is Zijn juk, 
de raad van een wonderbare raadsman! Discipelen en Jezus vormen dan één geheel in 
woorden en daden om door dit aardse leven te wandelen. 
 
 
Ze hebben hun nek verhard. (Neh.9:29, 
Jer.7:26). Dit is een zeer groot gevaar 
voor wie weerspannig en koppig blijft 
tegenover Gods wil en het evangelie!   
Wie zijn nek verhardt ondanks 
herhaalde vermaning, wordt opeens 
onherstelbaar gebroken.Spr.29 
 
Zo sprak ook de profeet Zacharia toen 
het met hen allen goed ging. Er was een 
bepaalde welvaart, maar veel ongerechtigheid, grote armoede. Er was geen echte 
liefde onder elkaar, en helemaal geen vergevingsgezindheid.  
Rom 13:8  Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander 
liefheeft, die heeft de wet vervuld. 
Hun hart, hun denken was voor de ballingschap hard als diamant. Vandaag gelooft  
men meer in fabels, filosofie en valse profeten die dromen! Doch door de realiteit in het 
dagelijks leven, kan Gods waarheid harde harten breken. 
 

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN, 
of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 
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Gods volk kreeg de klop van Gods hamer, Gods toorn brak los. Dan riep men op 
God, dan bad men met de tranen als van Esau, men smeekte om genade, doch ook 
God luisterde nu niet meer! Zo vloeien er ook veel tranen bij mensen, als gevolg van 
struikelblokken en gevaren die ze niet zagen op hun levenswandel. 
 
Zij kregen dan het Babelse juk!  
Dit is pijnlijk voor ieder mens die niet wil luisteren naar de God van Israël. (Psalm 7:13). 
Zo is ook vandaag onze wereld oordeelsrijp geworden, vandaag is er nog de tijd van 
genade, doch het einde is al in zicht. 

 HOOFDSTUK 8 
 

HOOPVOLLE WOORDEN:  zo zegt de here : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1,3) In dit hoofdstuk lezen wij over liefdevolle beloften van de Heer. De profeet laat 
horen dat God wel in grote ijver is ontbrand. Hij is erg toornig geworden over de 
vijanden van Israël. Hij belooft hier terug te keren tot Jeruzalem en Zijn berg.  Dit is 
de veelbesproken wederkomst met Zijn hemelse legermacht. “Yahweh of hosts” 
(Openb.19:11). Hij zal er wonen! Deze berg zal de berg der heiligheid worden 
genoemd. De profeet Jesaja schreef dat dit zou gebeuren in de laatste dagen. Het zal 
de stad zijn “der waarheid”! Babel was de stad van de leugen! 
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Isa 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des 
HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden 
boven de heuvelen, en tot daarheen zullen alle heidenen toevloeien. 3  En vele volken 
zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het 
huis van den God Jakobs, opdat Hij ons leren van Zijn wegen, en dat wij wandelen in 
Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.  
 

GODS VREDE EN GEEN WAPENSTILSTAND ! 
 
(4,6) Hier is een beeld geschapen over oude mensen in zijn 
duizendjarig koninkrijk op aarde. Zijn er dan vandaag geen 
ouderen? Wij dienen te letten op de détails, namelijk staat er 
door de veelheid der dagen. Hoeveel? Dat leert ons de profeet 
Jesaja: 
 
Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige 
dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, 
want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de 
zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen 
worden.Jes.65:20 
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Wij kunnen denken aan de vroegere leeftijden van 800 tot 900 jaren, een wandelstok in 
de hand is vandaag  best te begrijpen. Er is dus duidelijk een herstel van de ganse  
natuur en het klimaat in deze voorspelde tijd. Het grote aantal kinderen wijst naar een 
grote vruchtbaarheid van de vrouwen en mannen.  
Het lijkt ons inderdaad te wonderlijk als wij dit lezen, en God wist het, dat wij ons 
zouden verwonderen, Hij liet het daarom opschrijven met hoopvolle beloften. 
 

GODS PLAN 
 
(7,11) God zal zijn volk verlossen, Hij zal ze allemaal terugbrengen naar Zijn stad 
Jeruzalem, dit is wat reeds jarenlang zich vervult. Ze zullen komen van overal ter 
wereld. Ze zullen er wonen en leven in gerechtigheid. Iedereen die God vereert zoals 
de Bijbel leert en gelooft in die gerechtigheid is Hem welgevallig. (Hand.10:34,36). 
Henoch was hem welgevallig en werd opgenomen! 
 
(9) De Here bemoedigt hen om verder te gaan en te strijden voor de tempelbouw, 
luister naar de profeten want er staan zegeningen voor u te wachten. 
God laat weten dat Hij nu zal zorgen voor het overblijfsel van zijn volk. Vroeger was er 
een slechte economie en ook geen veiligheid.  
(10) Ik zette… God liet de mensen leven naar hun eigen vrije wil, hun eigen vrijheid, en 
dat bracht dan ruzie strijd en ongerechtigheid. Zoals in onze dagen, waarbij de mens 
zich van Gods geboden niets meer aantrekt, en eigen zondige wetten schept!  Doch nu 
zal de Here het overblijfsel van Zijn volk helpen in hun midden. 
 

ER KOMT VERANDERING 
 
(12,17) Het land zal vruchtbaar zijn, met een bloeiende economie voor het land. De 
wijnstok geeft zijn vrucht! De volken zullen u niet verder meer haten en vervloeken 
zonder reden. U zult zegen ontvangen, wees sterk laat u niet beïnvloeden. God geeft 
hen de raad naar Hem te luisteren: Bedrieg elkander niet, en laat er eerlijke 
rechtspraak zijn in het land. Doe elkander geen kwaad, want God kan dat niet verder 
verdragen.  
 

BLIJDSCHAP IN PLAATS VAN TRADITIE EN VERDRIET 
 
(18,23) Het tradionele vasten en wenen op bepaalde 
tijden, zal veranderen in blijde feesten voor u. Hun 
eerdere soort feesten waren feesten door mensen 
ingericht. Nu zouden er feesten komen door God zelf 
ingesteld. Doch ze krijgen opnieuw wel de raad om de 
waarheid en de vrede lief te hebben. Volkeren zullen 
naar u toe komen om met u deze feesten te vieren. Ze 
zullen bidden om Gods zegen te mogen ontvangen.  
De afgoderij van Mekka zal dan niet meer bestaan. 
De heidense traditionele feesten ter ere van mensen, 
zullen  voorbij zijn, zoals een heidens kerstfeest, een 
heidens “paasfeest” met paashazen, en geschilderde 
paaseieren enz.  Jeruzalem zal dan het religieuze 
wereldcentrum zijn.  
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DE TIEN MANNEN 
 
(23) Dan laat de Here weten dat er tien mannen uit de ganse wereld, dus heidenen de 
slip van een Judese man zullen vastgrijpen. God is ook de God van alle heidenen 
(Rom.3:29). Deze tien staatslieden kunnen symbolisch worden benader als de volheid 
van de heidenen, of een vertegenwoordiging van alle volkeren. Deze tien koningen 
gaven ook eerst hun macht aan het beest, de antichrist.(Openb.17:12).  
Tien maagden, als beeld van alle christenen, allen die wisten van de wederkomst. 
De tien mannen doen denken aan de zieke bloedvloeiende vrouw welke de slip van 
Jezus, de Judese man, aanraakte. Ze was zwak, maar haar sterk geloof genas haar.  
 
De gemeente van Christus te Tyatira liet zich beïnvloeden door “de vrouw Izebel” 
(ziek) zij leerde een andere leer (Koran), en bracht verleiding tot afgoderij. (Openb.2:22) 
Wie zich aansluiten, of overspel bedrijven met haar worden besmet, want zij is ziek, en 
zal de plagen ervaren, en omkomen in grote verdrukking. Jezus roept: Hou dus vast 
wat gij hebt, de Bijbel! 
 
Romeinen 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet 
onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, 
totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden 
worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal 
goddeloosheden van Jakob afwenden.27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik 
hun zonden wegneem. 
 
Zo zien wij dat deze tien heidense mannen tot geloof in Jezus waren gekomen, de 
waarheid hadden ontdekt, en Hem duidelijk wilden volgen. Ze hadden alle tien ontdekt 
of gehoord dat God met Hem was. (Jes.66:18,23). Dit kunnen wij vinden in de woorden 
van de schrijver aan de Romeinen :  
 

HOOFDSTUK 9 
 
Nu vinden wij verder profetieën welke zijn vervuld, en andere die nog zullen worden 
vervuld. Met dit gegeven dienen wij rekening te houden. 
Met dit hoofdstuk begint er een nieuw gedeelte, waarvan vermoedens dat een andere 
profeet hier verder schreef. Wij herhalen kort  de verschillende visioenen welke de 
profeet Zacharia had gezien. Omwille van de overzichtelijkheid van deze Bijbelstudie 
zetten wij deze gezichten kort op een rij: 
 
1Ste Visioen: Voorspoed van Israël in de toekomst 
2de  Visioen: Het ondermijnen van de politieke macht der naties. 
3de  Visioen: Bescherming van Jeruzalem door de Here 
4de  Visioen: Geestelijk reiniging en herstel van Jeruzalem 
5de  Visioen: Israël zal een licht worden in de wereld 
6de  Visioen: Oordeel over de vijanden van Israël. 
7de  Visioen: Ongerechtigheid zal verdwijnen door strijd. 
8ste  Visioen: Antichrist verdwijnt, Christus zal regeren. 
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EEN ZEGETOCHT ONDER CONTROLE VAN JAHWEH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1,8) Zacharia ontving een profetisch kwalijk woord van de Here over het land 
“Chadrach” en Damascus. Chadrach, een stad vermoedelijk in het  noorden tussen 
Aleppo en Damascus.  Hij is in het land Chadrak, en Damascus is zijn verblijfplaats; 
(NBG)  

Wij willen opmerken dat de Here in Damascus niet woont of zal wonen! De Here zal 
wonen in Jeruzalem daar is zijn vaste woonplaats. Staat duidelijk in Psalm 132 
 
Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd:14 
Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd 
 
Waarom? Het land tussen Damascus en Chadrak was een bekende rustplaats, een 
halte, voor de vermoeide reizigers. Sommigen schrijven over de bron van Aram, en 
bronnen waren ook rustplaatsen. Dus is dit helemaal geen woonplaats of verblijfplaats! 
 
God heeft controle over andere volken, net als Hij toeziet op alle stammen van Israël. 
God ziet welke landen zich misdragen tegenover Zijn volk, en grijpt in. Ook andere 
Aramese sterke steden zoals Tyrus, met de Feniciërs, en Sidon, werden aangevallen 
en gingen ten gronde. God gebruikte de Grieken om Zijn plan uit te voeren. De richting 
en de volgorde is net de veroveringsweg welke Alexander de Grote opging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3,4) Tyrus lag op 400 meter van de kustlijn en had een dam voor verbinding met het 
vaste land, en het had een vesting gebouwd. Het leek een onneembare handelsstad te 
zijn, welke Nebukadnezar niet in handen kreeg. De vesting werd neergeslagen, het rijke 
Tyrus, met veel goud en zilver, ging in de vlammen op in 332 v.Chr. (Ezech.27:27- 
26,4) Ezechiël beschreef  het klaaglied  over de vorst van Tyrus. (De duivel). 
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Lucas 10:13 Wee u, Chorazin, wee 
u, Betsaïda, want indien in 
Tyrus en 
Sidon die krachten waren 
geschied, welke in u geschied 
zijn, reeds lang zouden zij, in 
zak en as gezeten, zich 
bekeerd hebben.14 Doch het 
zal voor Tyrus en Sidon 
draaglijker zijn in het oordeel 
dan voor u. 
 
 

 
Joël 3:4 En voorts, wat wilt gij van Mij, gij Tyrus en Sidon en alle landstreken van Filistea? Wilt gij 
Mij vergelding bewijzen? Maar indien gij het Mij vergelden wilt, snel, ijlings zal Ik de vergelding 
op uw eigen hoofd doen nederdalen.5  Want gij hebt mijn zilver en mijn goud weggenomen, 
mijn kostbare schatten naar uw tempels gebracht, 

 
Dan kwam Gaza aan de beurt en een vijftal andere Filistijnse of Kanaanitische  steden, 
zoals Askelon en Ekron. Askalon vreesde want het had de val van Tyrus gezien door 
Alexander. Het bastaardvolk hier beschreven was een mengeling van Filistijnen met 
Kanaänieten. Dit volk was trots en sterk en had veel bloedige afgoderij met slachtoffers.  
Het was ook een beeld van barbaarse moordenaars, zoals Edom (rood), welke het 
bloed wel kon drinken van Israël. (Nederlands spreekwoord). 
Het eten van offers aan Dagon, en bloed eten was een gruwel of afgoderij. Daarom 
staat er dat hij zal zijn “als” een stamhoofd van Juda, dus met Joodse wetgeving. (8) 
De Here zal zich legeren, een militaire wacht stellen. Dit betekent dat God dan zelf, of 
een engel zal zorgen voor de bescherming van het volk te Jeruzalem. In dit geval hier, 
kijkt God met zijn “eigen ogen”. Dus zonder bericht van zijn boodschappers! (9,10) 
 

RIJDENDE OP EEN EZEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is ook een vervulde profetie van Jezus als de Messias. (Gen.49:10,12). (Matth.21:5)  
Wat een blijdschap zou dit hebben kunnen geven aan de “dochter van Sion”, de latere 
nakomelingen, of overblijfsel van Jeruzalem. Zou die “dochter” geen beeld zijn van de 
wereldwijde Bijbelgetrouwe gemeente uit de heidenen? Deze gemeente leert eerst 
nederigheid in deze wereld.  
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Het rijden op een ezel, staat in schril contrast met de toen bekende “strijdwagens en de 
paarden” uit Efraïm en Jeruzalem, welke zouden verdwijnen. (Micha 4:3) Het 
traditioneel gebruik om het veulen van een ezelin te gebruiken, waar nog nooit iemand 
had opgezeten, was enkel voor nieuwe aangestelde koningen. 
 

Jesaja 2:4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over 
machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen 
omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen 
een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet 

meer leren. 
 
Dit was nu Zijn nederigheid bij Zijn eerste komst op aarde. In hetzelfde vers zien wij 
meteen ook een dubbele  “zegevierende” komst.  Zijn overwinning op Golgotha, de 
basis van Zijn komende koninkrijk, door deze goddeloze wereld niet begrepen, doch bij 
Zijn tweede komst, de tweede vervulling van deze profetie. Hij komt als een 
zegevierende vredevorst, een Koning der koningen! De Franse Osty studiebijbel, geeft 
een duidelijke kanttekening: “ Roi de la fille de Sion”  Hier staat een ontwapening 
beschreven. Een wereldvrede met een koning over de ganse wereld, zonder legers! 
(10). Een vervulling van het gebed: Uw koninkrijk kome….  
 
 
Ook de Profeet Micha schrijft over de Leeuw van Juda: 
 

Micha 5:7 En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele 
volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de 
schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat 
iemand redt. Micha 5:8 Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw 
vijanden zullen worden uitgeroeid. Micha 5:9 Te dien dage zal het geschieden, luidt het 
woord des HEREN, dat Ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw 
strijdwagens zal vernietigen. 
 

EEN LEVENDE HOOP DOOR VERBONDSBLOED! 
 
Jesaja 42:6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, 
uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond 
voor het volk, tot een licht der natiën: 7 om blinde 
ogen te openen, om gevangenen  uit de kerker te 
leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten 
zijn. 
 
Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het 
volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat 
de HERE met u sluit, op grond van al deze woorden 
Exod.24:8 
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(11,12) De profeet geeft ware hoop aan zijn verloste volk. 
Het volk Israël zat in de put, dit kunnen wij begrijpen als 
het volk dat depressief was geworden in de Babylonische  
ballingschap. Het diende dode afgoden te aanbidden als 
straf. Het grote duivelse Babylonische  denken aanbidden 
of sterven! Iedere staatsgodsdienst met dwang en 
politieke inmenging, zonder Bijbel als gezag, is nooit uit 
God geweest! Babels christendom of Islam, samen een 
wereldkerk voor de valse profeet.  
 

En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens 
ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop 

wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke 
wond genezen was ! Op.13 

  
  
Doch een put zonder water werd in die tijd ook gebruikt als een gevangenis. Zo nam 
men ook Jeremia gevangen en wierp men hem in een put zonder water. (Jer.38:6)   
Babel was dus in feite een beroving van Israëls vrijheid! Doch de Here gaat Zijn volk 
bemoedigen en houdt zich aan zijn woord, Zijn verbond! Hij spreekt over een bevrijding 
en een terugkeer naar de burcht! Die burcht is Sion. De schrijver aan de Romeinen, 
spreekt hier over een geheimenis, Hij zal de goddeloosheden van Jakob wegnemen, en 
het ganse overblijfsel van Israël zal behouden worden. (Rom.11:26). 
 

ONZE REDDING IS ONZE HOOP 
 

 

Maar Christus, opgetreden als hogepriester der 
goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en 
meer volmaakte tabernakel, niet met handen 
gemaakt, dat is, niet van deze schepping, Hebreeën 9:12 

en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, 
maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd 
binnengegaan in het heiligdom, 
waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. 

  
 
(13,17) Hier vinden wij een soort 
samenwerking tussen Juda en Efraïm. 
Andre vertaling: “Ik zal Juda buigen als 
mijn boog” Juda komt onder spanning en 
druk. Dit lijkt een strijd tegenover 
Griekenland te zijn. Pijl en boog, staan 
vandaag voor lanceerbasissen en zware 
raketten. Wanneer een raket vertrekt is 
dit inderdaad als een bliksemschicht ! 
Efraïm stond voor een vechtlustige stam, en zeer deskundig op militair vlak. 
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De Here der heerscharen, zal Efraïm en Juda beschermen tegen de vijand.  Het is 
goed om eens te kijken hoe God zal beschermen. De profeet Jesaja 31:4,5 schrijft dat 
God Jeruzalem beschermde als een vliegende roofvogel, als een arend? In Assyrië 
werd er een beeldspraak gebruikt, namelijk dat wanneer het leger ten strijde trok, er 
een god fladderde boven de troepen als bescherming. 
De Here zal verschijnen of een teken geven, of met andere woorden de strijders, 
legerleiders, inspireren tot de aanval. Dit teken staat hier beschreven als het blazen van 
de Sjofar als vroeger. Optrekken als zuiderstormen, woestijnstormen, dit zijn 
vernietigende tornado’s of wervelwinden. God heeft ook zijn wapens, als vroeger. 
(Jes.49:25). 
 
Zij zullen de vijandige “slingerstenen”,  vernietigen, en zich verheugen in hun 
overwinningen. Wat kunnen wij ons voorstellen met deze slingerstenen vandaag? In 
ieder geval zullen zij, Israël, de aankomende “stenen” uitschakelen. Grieken waren 
specialisten met pijl en boog, en ook met de slingerstenen. Deze stenen vernietigden 
vroeger ganse forten en muren.   
(15) Er zal een grote overwinningsvreugde zijn, 
met vreugdekreten bij de strijders van Israël, als 
mensen die dronken zijn. (Ezech.39:18). Het 
drinken van bloed is beeldspraak. 

Opnieuw zal God 
wonderlijk zijn volk 
verlossen, zoals 
een herder zorgt 
voor zijn schapen. Deze kroonjuwelen zijn edelstenen, 
welke zullen staan op de kroon van de Messias, en het 
blinken ervan zal gezien worden in het ganse land. 
(17) Dan komt er een herleving bij de jonge generatie, 
sterke jongens door de voeding, en jonge meisjes zullen 
begeert worden als jonge wijn. 

HOOFDSTUK 10 
 
De profeet leert zijn volk te bidden om regen, bijzonder in de tijd van de lente, de 
maand februari en maart. (1,2) Normaal was dit de tijd 
van de nodige regenval. De Here wil in geloof gebeden 
worden. Zacharia reageert op de belofte van God om 
zegen, een goede oogst met veel koren en kruid te 
bezorgen aan de jongeren, zoals in vorig vers werd 
geschreven. Wij mogen telkens de Here op zijn woord 
nemen in ons gebed. God heeft de ganse natuur in Zijn 
handen. Hij is het die zorgt voor de nodige stortregens. 
De twee profeten in het boek Openbaring hadden macht 
de hemel te sluiten! (Openb.11:6)   
Stel nooit uw vertrouwen op de terafim. Het woord 
terafim komt van het Arabische werkwoord “tarifa”, wat: 
“om te genieten van welvaart betekent” Etymologisch is 
het woord verwant met “geesten”. Het was een Babels 
en occult bijgelovig gebruik welke wij terugvinden bij de 
profeet Ezechiël.  
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Want de koning van Babel zal aan de tweesprong staan, aan het begin van de twee 
wegen en waarzeggerij plegen; hij zal de pijlen schudden; hij zal de terafim raadplegen; 
hij zal de lever bezien. (Ezech.21:21) 

 
Het waren beeldjes, huisgoden welke 
werden vereerd met wierook, en tevens 
gebruikt om de toekomst te onthullen. 
Ook vergeleken met de penaten van de 
Romeinen, waaraan eten of ronde 
koekjes in de vorm van de zon werden 
geofferd. Het Babels christendom nam 
het over onder de vorm van een reeks 
heiligenbeelden, ook relikwieën, pure 
afgoderij. Zo kwamen ook de 
zondagsoffers, als dankoffer gebracht 
aan deze beelden, eucharistie 

genoemd! (Fig.Mus.Turk) 
Het gevolg van zulke praktijken, als waarzeggerij, valse dromen, geven geen troost, en 
zijn enkel tot vloek. Beeldjes konden soms spreken door hekserij en achter schuilende 
demonen. Zo kwam er ook de verering van al die beeldjes. (Rashi). Er was geen herder 
van de Here, het volk leefde onder invloed van de valse profeten. 
Deze satanische verleidingen via afgodsbeelden, komen terug mogelijks in de vorm 
van supermoderne robotten, in de grote verdrukking door de antichrist.(Dan.11:32) Men 
staat nu al soms in de rij om een Maria afgodsbeeld met bedrieglijke wonderen te 
bewonderen ! 
 
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat 
het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het 
beest niet aanbaden, gedood werden.Op.13:15 
 
(3,5) Aan de leiders van het volk en de bokken, zal God bezoeking doen, maar voor de 
kudde zal God zelf instaan, en het huis van Juda zal zich opmaken als een paard voor 
de strijd. Die bokken zijn de ongelovige leiders van de heidense volkeren, welke God 
soms gebruikt om zijn volk te tuchtigen. Wanneer God bezoeking doet, dan is dat waar 
hij de duivel toelaat kwaad te doen of te veroorzaken als straf. Gods volk zal in de strijd 
of oorlog zijn als dappere helden. Ze zullen nu overwinnen, want 
de Here is met hen! Het zal niet zijn op de wijze van de 
Duitsers, want hun god was de duivel. Velen moorden vandaag 
en denken dat God met hen is! Gods volk zal bidden tot hun 
God, en Jahweh, zal hen verhoren. De paarden, de legers, de 
tanks,  van de vijand zullen sneuvelen. Juda en Israël zullen 
samen overwinnen. Uit hen zal de hoeksteen, Jezus 
voortkomen. Wie is die hoeksteen welke zal voortkomen uit de stam Juda? 
 

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 
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De tentpin en de strijdboog zullen ook uit Juda voortkomen. Die tentpin kon ook 
gebruikt worden als een wapen.(Richt.4:21) De boog zagen wij in vorig hoofdstuk. Ook 
alle machthebbers zullen komen uit de stam van Juda. 
  
(6,8) Hier vinden wij dat God Juda zal maken tot een sterk en zeer gevaarlijk leger, wat 
het vandaag is geworden. Vele joden zullen terugkeren naar hun land, met hun zin of 
tegen hun zin, dit is wat ook al vele jaren bezig is. Ze horen het fluitsignaal van God, 
alsof de ketel warm wordt en kookt dan een fluitsignaal geeft.  
Ze zullen zich verblijden als oorlogshelden die de strijd hadden gewonnen. Deze 
blijdschap zal in de harten van hun nakomelingen komen door de Here zelf!  
Ze zullen talrijk zijn zoals ze vroeger waren. God zal zelf zorgen dat ze er kunnen 
wonen! Dit wijst erop dat er velen door de wereldse Jodenhaat daarvoor zijn gestorven. 
Wij bedenken de holocaust.  
 
(9,10) Ze werden wereldwijd uitgezaaid 
om handel te drijven, werden vruchtbaar 
en namen in aantal toe, en in “verre 
streken” bleven ze aan hun eigen God 
denken. (Ps.77,4)  Ze baden opnieuw 
wanneer ze in verdrukking kwamen. In hun 
denken en dagelijks leven werden ze 
geconfronteerd met al de vreemde 
culturen en afgoderij.  
 
Ze komen terug uit Egypte en Assur. Ze 
gaan terug naar Gilead en libanon, welke 
behoorde tot Israël. Gilead, deels het 
huidige Jordanië, wordt mogelijks 
ingenomen bij gebrek aan woonplaatsen? 
(Jes.49:20)  
 
 
(11,12) Dan zal “Hij” niet “men” (NBG)  de golven van de zee trotseren, en de Nijl laten 
uitdrogen. De hoogmoed en de grote mond van Assur, Iran, Syrië inbegrepen, zal 
verdwijnen, en de macht van Egypte zal ook verdwijnen. Het lijkt ons wel dat God zelf 
de strijd zal voeren door allerlei mysterieuze natuurverschijnselen op dat ogenblik. Dit 
alles zal geschieden door benauwdheden heen vanwege het natuurgeweld dat men zal 
zien, God zal hen sterken! Gods wegen zijn nog steeds ondoorgrondelijk. Israël zal in 
Zijn naam wandelen! (12) Komen er in dat gebied grote aardverschuivingen en 
tsunami’s ?  
 
De profeet Amos schreef in dezelfde aard over dit gebied: 
Amos 9:5 Ja, de Here, de HERE der heerscharen, die de aarde aanroert en zij wankelt, 
zodat al wie erop wonen jammeren, en zij geheel en al oprijst als de Nijl, en inzinkt als 
de rivier van Egypte; 6  die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf 
op aarde heeft gegrondvest, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over 
de oppervlakte der aarde – HERE is zijn naam. Amos 9:7 Zijt gij voor Mij niet gelijk aan de 
kinderen der Ethiopiërs, o kinderen Israëls? luidt het woord des HEREN. Heb Ik Israël 
niet uit het land Egypte gevoerd en de Filistijnen uit Kaftor en de Arameeërs uit Kir?  
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HOOFDSTUK 11 

Het lot van Libanon en Basan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1,3) Het gebied ten noorden van Israël zal worden verwoest, het land met de mooie 
ceders, en de eiken van Basan. De deuren zijn de bergpassen die toegang geven tot 
het land. Die bergpassen waren open gekomen door het kappen van de bomen welke 
dienden voor de deuren van paleizen, tempels en forten van andere landen. De Golan 
hoogten, Basan, welke momenteel worden bezet door Israël, zullen waarschijnlijk nog 
worden geannexeerd.  
De ceders kunnen ook een symbolisch beeld zijn van de naties in de toekomst, welke 
door vuur zullen verdwijnen. De vroegere politieke leiders van Israël zijn verdrietig 
omwille van de geleden schade door eerst de Grieken en later de Romeinen, aan “de 
pronk” van de Jordaan.  Die pronk zijn de vruchtbare weiden van de herders.  Die 
kwade leiders, “herders”, brulden als jonge leeuwen, dit brullen was  het afpersen en 
onderdrukking van het volk,  hun glorie was nu voorbij. 
 
 

DE SLACHTSCHAPEN 
 
(4,6) De Here geeft een opdracht aan de profeet, namelijk te zorgen voor de 
slachtschapen, Zijn volk. Assyrië en Alexander de Grote zagen Gods volk als 
slachtschapen. Het volk werd als het ware verkocht, door gewetenloze vijandige 
leiders, die zichzelf verrijkten. Ze loven daarop nog God omdat ze rijk waren geworden! 
Ze worden precies behandeld als koopwaar. Het kan hier eventueel de tijd zijn van de 
tweede tempel?  
 
De inwoners van het land, zullen in grote moeilijkheden komen. God zal ze niet langer 
sparen. Het zal een allesvernietigende toestand worden.  
Anderen vertalen “de inwoners van de aarde”. Wanneer hier is bedoeld de volken 
van deze wereld, dan zal God zijn volk niet ongewroken laten. Dan krijgen wij een totaal 
ander profetisch beeld.  
De verkopers kunnen dan gewetenloze wereldleiders zijn, die Gods volk verkochten en 
vele tijden overheersten. De laatste overheersers zijn de Romeinen, die met 
medewerking van de Joden, hun Messias lieten kruisigen. Doch nu is er een keer in het 
lot van Israël. (Jer.30:3) 
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Doch nu levert God al die mensen over 
aan de “macht van hun naaste, en die 
van hun eigen koning”. Deze 
beschrijving maakt duidelijk dat het 
gaat over burgeroorlogen bij de 
vijanden van Israël! Het wordt een 
woestenij, zonder dat God zal 
ingrijpen. 
Velen vragen soms: Waarom laat God 
dit of dat toe? God levert ze over aan 
de wil van zijn medemens. Deze 
mensen dienen dringend de Bijbel te lezen om dit dan te kunnen begrijpen. Wij zien 
vandaag de woestenij van Syrië als een levend beeld van deze profetie! 
 

TWEE HERDERSSTAVEN 
 

(7) God zorgde zelf voor de schapen welke 
voor de slachting werden bereid. Net zoals 
men vandaag alle joden wil uitroeien! Hij nam 
twee staven. Het zijn twee herdersstaven, twee 
manieren om de kudde te leiden. De ene met 
veel liefde, zoals in psalm 23. De andere 
manier is pijnlijker, wanneer zijn volk opnieuw 
afwijkt van zijn geboden, en andere goden 
dient. Schapen hebben steeds de neiging af te 
dwalen van de goede weg, die staf diende als 
straf, om de schapen samen te houden!  Rashi 

noemt die tweede staf: “destroyer.” Een stok om te slaan, te tuchtigen, 
wanneer de schapen niet willen volgen, dan verliezen ze hun bescherming van de 
herder, en worden kwetsbaar voor hun vijanden.  
 

 DE DRIE HERDERS  
 
(8,9) Velen onderzoeken nog steeds om te weten wie die herders waren, welke 
verdwenen of hun gezag verloren. Het probleem lijkt dat het in één maand zou zijn 
geweest. Tijdsbepalingen zijn al altijd een moeilijkheid geweest. Wat hier staat voor één 
maand, kan ook betekenen volgens rabbijnen, drie maal in tien dagen tijd. Zo kunnen 
wij denken aan de laatste drie koningen voor de Babylonische ballingschap, welke hun 
gezag of kroon zijn verloren. Anderen denken aan drie hogepriesters , waaronder 
Jason, Alcimus, en Menelaos. Ze werden afkerig en afvallig van God, stonden 
vijandig tegenover de door God gezonden Zacharia en op die wijze kwam hun 
bescherming van de Here weg te vallen. Een andere mogelijkheid kan zijn dat er 
gewezen werd naar drie soorten herders, namelijk Hogepriesters, Schriftgeleerden 
en Oudsten.   
(10) God heeft zijn eerste staf van liefde gebroken, en aan zijn verbond met alle volken 
een einde gesteld. Dan kwam Gods tweede staf in werking voor Zijn schapen, hun 
ondergang!  
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DERTIG ZILVERSTUKJES 
 
(11,12) De trouwe schapen hadden begrepen dat het een vervulling was van Gods 
woorden! Al sprak de profeet Gods woord, ze wilden hem een loon geven of omkopen 
voor de prijs van dertig zilverlingen, dat was de prijs van een onbekwame slaaf. Maar 
ze geloofden geen woord van de profeet. Velen waren weerspannig. Jezus sprak zelf 
dat een profeet in zijn eigen land niet in ere is. (Joh.4:44) (Matth.10:39,42) 
Dit was de ervaring van de profeet Ezechiël welke het volk, in naam van God, voor de 
keuze stelde: 

Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond openen, en 
gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here HERE. Wie horen wil, 
hore. En wie het nalaten wil, late het na. Want zij zijn een 

weerspannig geslacht Ezech.3,27 

 
(13) De Here sprak tot Zacharia om dat 
geld, zijn geschatte loon, naar de tempel 
te brengen, naar de verantwoordelijke van 
de schatkist. (Volgens Aramese vertaling)  

Het werpen “naar de pottenbakker”, 
was een uitdrukking een gezegde, een 
armzalig loon voor iets wat de 
pottenbakker maakte. Geen heerlijke prijs 
zoals de NBG vertaalde; Het bleek dat er 
ook een pottenbakker werkzaam was 
dichtbij de tempel, maakte aarden vaten 
welke in de tempel werden gebruikt. De 
Here God sprak: Dat is de prijs waarop 
men Mijn werk schat!  Het werk van de 
profeet, welke door God werd gebruikt, werd niet gewaardeerd. Wat een vernedering 
voor God zelf.  
 
 
 

Deze profetische woorden gingen in 
vervulling met Jezus, de prijs voor 
onschuldig bloed.  
 
Toen ging één van de twaalven, 
genaamd Judas Iskariot, naar 
de overpriesters, Matteüs 26:15 en hij 
zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik 
Hem u overleveren.16 En zij stelden 
hem dertig zilverlingen ter hand. En 
van toen 
af zocht hij een goede gelegenheid om 
Hem over te leveren.   
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(14,17) Hier lezen wij dat deze tweede staf werd verbroken, met als gevolg dat Juda 
en Israël geen broederband meer hadden. Dit werd vervuld tijdens Zacharia of daarna. 
De Here vraagt aan Zacharia, dat hij zich nu eens zou laten zien als een “dwaze” 
goddeloze profeet, welke zou spreken naar hun zinnen.  
Hij diende een toekomstig profetisch beeld te scheppen voor het volk, waarbij hij zonder 
liefde zou optreden, en enkel zou denken aan zijn eigen belangen en rijkdom, met het 
profiel van een farizeeër. Het zal een dictator worden en geen herder. 
 

Waarom diende de profeet dit nu te doen? 
 
God zou een harde en wrede herder verwekken, want de tweede staf werd gebroken, 
en die staf sprak van pijnlijke tucht ten goede, het samenbinden werd verbroken.  
Deze herder of heerser zou niet omzien naar de schapen, of ze verloren geraken, of dat 
ze gekwetst zouden zijn of dat ze geen voeding hebben.  
 

Wie zou deze latere kwade herder of harde heerser zijn? 
 

 
Wij denken als voorbeeld aan het profiel van koning Herodes, tenslotte niet meer 
bekwaam voor de strijd, en onmachtig geworden, half blind en een lamme arm? Hij 
werd vazalkoning der Joden, onder het gezag van de Romeinse keizer.  
Hij was van geboorte een Edomiet en nakomeling van Esau. Hij aanbad Zeus, een 
Romeinse afgod, wat wijst op een verraad van zijn volk.  
Hij liet het Sanhedrin ombrengen. Hij liet de vorige koning van Juda, Hyrcanus 
ombrengen. Hij vermoorde zijn eigen familie. Hij was een staf van vernietiging.  
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 HOOFDSTUK 12 
 
De Schepper van alles wat is, richt zich via de profeet tot Israël. Jahweh was het die 
ons een menselijke geest gaf om persoonlijk contact met Hem te kunnen vinden. Wie 
de Bijbel leest en overlegt kan leren hoe God denkt, en welke plannen Hij heeft voor 
onze toekomst. (2) Hier laat Hij zien wat voor een plan Hij heeft met Jeruzalem. Ook 
wereldleiders maken plannen, over Jeruzalem,  doch enkel Gods plan zal doorgaan. 

Een schaal der bedwelming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een schaal of een beker, staat symbool voor een straf van Godswege. (Jes.51:17)  
Het Hebreeuwse woord hier gebruikt voor bedwelming, werd door Rashi vertaald als 
“Weakness” welke wijst op een vorm van zwakte in het maken van overeenkomsten. 
De gedachten gaan van links naar rechts, en er is geen evenwicht, geen normale visie 
meer of gezond verstand. Vele regeringsleiders verliezen hun verstand, en willen 
optrekken naar Jeruzalem, de feitelijke hoofdstad van Israël.    
“Coupe de vertige” in de Franse Osty vertaling, wat roes, chaos en verwarring 
betekent.  
“Trembling” (KJV en Targum) wat hier zou betekenen: bevend op je benen staan. Dit 
kan best verwijzen naar angsten.  
“Intoxicating cup” (Oxford Bible) Dit gaat in de richting van een gevaarlijke giftige 
chemische beker.  Deze beker van Jeruzalem en Juda zal gedronken worden door al 
de volkeren gelegerd rond Jeruzalem!   
“stagger” (CJB) Een werkwoord. Jeruzalem als een beker die de omringende landen 
van de ene crisis na de andere crisis zal brengen. 
 

 JERUZALEM WORDT EEN TOETSTEEN 
 

(3) Het heffen van een grote steen werd in de oude atletiek 
beoefend, wat vandaag als gewichten heffen genoemd werd. 
Zo werden er gelijkaardige wedstrijden gehouden met een 
dergelijke toetssteen. Daarbij kon men zich erg bezeren en 
gekwetst worden als de steen te zwaar was, en men de 
steen liet vallen. Dit was bij een tekort aan kracht. 

De profeet laat weten dat al wie zich eraan wagen deze steen te heffen zullen zich 
ernstig en zwaar verwonden. “Alle volkeren der aarde” kunnen wij zien als voorheen de 
omringende landen van Israël, maar ook in onze tijd als eventueel militairen van de 
V.N.   
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BLINDHEID BRENGT PANIEK! 
 
(4,5) Hier vinden wij dat de Here zelf de vijandige legers zal treffen. Die legers, de 
paarden, zullen in paniek terechtkomen komen, en verkeerde handelingen stellen. De 
vijandige legers zullen getroffen worden door blindheid. (Oxford vert.)  Wij denken ook 
aan de mannen bij Lot welke ook met blindheid werden geslagen. (Gen.19:11)  
Op welke wijze weten wij niet, dit kan door natuurverschijnselen, engelenmacht, of door 
chemische wapens van Israël.  
Juda krijgt goddelijke bescherming voor het gevaar van blindheid, en zullen niet in 
paniek komen !  Ook Lot werd beschermd tegenover die blindheid. De regeringsleiders 
van Israël denken dan hoe sterk ze wel zijn door dit wonderlijk gebeuren. 
 
(6,9) Hier lezen wij over een zware militaire aanval van Juda, met nucleair vuur (?)  op 
de omringende landen, waarbij Jeruzalem verder in veiligheid zal blijven. Hieronder 
lezen wij dat de families van Juda, eerst zullen in veiligheid worden gebracht. 
Schuilkelders?  Dit opdat er geen naijver zou zijn tussen de inwoners van Jeruzalem en 
de leiders van Juda.  
De Here zal alle volkeren welke oprukken naar Jeruzalem, vernietigen. Zo dient Israël 
zelf geen wraak te nemen. De Here zal zelf gerechtigheid brengen. Het einde van de 
Arabische staten is in zicht. Het boycotten van Israël producten zal niet tot zegen zijn 
voor allen die zich daarvoor inzetten!  
 

GENADE VOOR ISRAEL 
 
(10,14) God zal barmhartig en vergevend zijn tegen zijn volk. Het ogenblik zal zijn 
aangebroken dat ze Jezus, hun Messias zullen zien  welke zij hadden doorstoken. Er 
zullen tranen vloeien en ze zullen bidden. Nog veel Joden geloven nog steeds niet dat 
Jezus hun Messias is, doch er is al verandering!  Hier is de tijd aangebroken, welke 
Zacharia nog niet zal hebben kunnen begrijpen. Ze zullen allemaal inzien wat later 
Johannes schreef:  
 

Johannes 19:37 En weder zegt een ander schriftwoord: 
Zij zullen zien op Hem, 

die zij doorstoken hebben 
 

 
 

 
De rouwklacht wordt hier vergeleken met een verdriet 
welke men toen had. Wat was er daar gebeurt te 
Hadadrimmon? De naam komt van twee goden 
Hadad, afgod van de Edomieten, god van onweer, en 
Rimmon. Daar werd het leger van de Israëlieten op de 
vlucht gedreven, en kwam ook hun koning  Josia om. 
Dit was in het dal van Megiddo, en het werd tot een 
spreekwoord in Israël.  
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HOOFDSTUK 13 
 

ONTZONDIGING 
 
Deze bron is niemand minder dan de Here zelf. Op die dag dat de Here in Jeruzalem 
zal staan! Hij is een bron van levend water. Het heeft een zuiverende werking, een 
genezende werking voor Gods volk. Wij verwijzen naar de profeet Jeremia welke zo 
prachtig schreef over de verwachting van Israël, hert huis van David. 
 

Jeremia 17:13 hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd 
worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, 
omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.14 Genees mij, HERE, dan 
zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof. 
  
Eeuwenlang verwacht Gods volk, Israël, hun Messias. Jeremia wijst in dezelfde 
richting, als Zacharia, de reiniging en genezing van zondigheid! Wie afwijkt, zoals de 
zondige overspelige vrouw, en de zondige farizeeërs, Jezus schreef hun namen in de 
aarde, wat betekende : voor eeuwig verloren. De eerste steen werd niet geworpen! 
Indien wij drinken van deze bron van levend water, of in het licht wandelen, het bloed uit 
(de wonden) van Jezus reinigt ons van alle zonde. (1 Joh.1:17) De zonde is de ziekte, 
van iedereen, en er kwam genezing door Jezus striemen! 
 

Genezing van de ziekte van bijgeloof en afgoderij. 
 
(2,6)  In die tijd zal de Here de namen van alle afgoden en al de herinneringen 
wegnemen uit hun gedachten. Het ene wereldrijk, nam de afgoden over van het andere 
wereldrijk, en gaf ze telkens andere namen.  
 

VALSE PROFETEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er komt een einde aan de valse profeten welke in hun eigen naam hebben 
geprofeteerd. Dan is er de doodstraf voor valse profeten die zogenaamd in de naam 
des heren spraken. Deze profeten spraken ook in naam van andere goden en geesten. 
(Deut.18:20) De ouders van de valse profeet, waarschuwden, en als hij niet stopte werd 
hij gedood. Deze profeten zagen gezichten welke niet van God kwamen. Wij kennen 
dat tot op heden, God heeft dit duidelijk gemaakt, Gods geest toonde me dit en dat, met 
halve waarheden en leugen. De onreine geest welke het land besmette zal worden 
verwijderd. 
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(4) De valse profeten zullen geen 
profetenmantel meer durven 
dragen uit schaamte. Ze logen, en 
spraken dat ze geen profeet waren, 
maar werkten als boerenknecht op 
het land. Ze bedoelden daarbij dat 
ze zelf voor hun eigen inkomen 
zorgden, en niet profiteerden van 
hun luisteraars. Men wees hen 
naar de waarheid, door de wonden 
en littekens aan te tonen welke zij 
hadden op de borst of hun handen. 
 

Twee mogelijkheden, het waren insnijdingen of tatoeages met tekening of de naam 
van hun afgoden. Zij die de Baal goden dienden brachten naar gewoonte zichzelf 
insnijdingen op de borst, zoals te  tijde met Elia. (1 Kon.18:28). (Hos.7:14)  
Dit liet dus veel littekens na, soms ook op de handen. De handen werden ook soms 
doorboord van de valse profeten voor hun afgod.  
 
 
Zo vinden wij ergens een link naar de doorboorde 
handen van Jezus, welke dan uiteindelijk werd 
aanzien als van een valse profeet, en dit  door 
de farizeeërs!  
Ook zijn eigen broeders geloofden niet in Hem! 
(Joh.7:5) Wat een hartenpijn zal dit niet zijn 
geweest voor Jezus. Zijn broeders leefden zo dicht 
bij Hem op, en gingen verloren?  
Dit zal zich herhalen in iedere familie waar men 
denkt te geloven. 
 

 DE HERDER GESLAGEN 
 

Matteüs 26:31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot 
nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de 

herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. 
 
(7,9) Hier vinden wij hier een dubbele gedachte. Zacharia wist nog niets van Jezus, de 
goede herder, de Zoon van God. Zacharia stond en schreef tegenover valse profeten, 
en als tweede gedachte welke Zacharia niet zag, Jezus, Gods metgezel,  welke het 
slachtoffer zou worden door het Romeinse zwaard. Zijn eigen schapen van de Herder 
zouden worden verstrooid. Ook de lammeren, de nakomelingen (kleinen) van Zijn volk, 
zouden voor een tweede maal slachtoffer worden. (keren= terugkeren). Holocaust? 
Kunnen die “kleinen” de christenen zijn welke voortkwamen uit de boom van  het 
Joodse geloof? Twee derden zouden sterven. 
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Ook de profeet Jesaja had licht gekregen over deze profetie, waarbij God het 
overblijfsel van zijn volk genadig zou zijn: 
 

Jesaja 44:3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; 
Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op 

uw nakomelingen.4 Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als populieren langs de 
beken.5 De een zal zeggen: Ik ben des HEREN, een ander zal zich 

noemen met de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van de HERE, en 
de naam Israël aannemen. 

 
 
Een derde zou door een grote verdrukking gaan (vuur) en Hem aanroepen, en zullen 
worden behouden door gebed. 
 

1 Petrus 1:6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, 
voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,7 

opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk 
goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en 

eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 
 

Het volk zullen dan pas bevestigen : 
 

De HERE Jezus is mijn God! 
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HOOFDSTUK 14 
 

ISRAELS GOD KOMT IN ACTIE 
 
De langverwachte “Dag des Heren” is aangebroken dat God zal optreden voor Zijn 
volk. Voor de ongelovigen zal die dag komen “als een dief in de nacht”.(1 Thess.5:2) 
(1) God zal zijn almacht laten zien aan allen die deze tijd zullen beleven. Die speciale 
dag wordt gekenmerkt door wat in Jeruzalem zal gebeuren, namelijk “een buit” zal 
worden gestolen, en men zal die oorlogsroof verdelen onder elkaar, zoals alle rovers 
samen een deal sluiten. Wij stellen ons de vraag:  
 
Wie zijn die rovers?  Door de context van dit gebeuren in de eindtijd, luisteren wij naar 
de profeet Ezechiël. Gog en zijn coalitie werden door Ezechiël beschreven als “rovers”. 
(Ezech.38) Dit komt door een reactie in de pers, door Seba, Dedan, (Arabische 
stammen) en de machtigen van Tarsis. (Tarsis, beeld van het Westen, een vergane 
stad in Spanje). Ook hier is er een tijdstip waarbij God in actie komt, en Israël zal 
overvallen. (Ezech.38:18). Zal dat toch dezelfde dag zijn, welke beschreven werd door 
deze twee profeten?  
 
De profeet Zefanja laat zijn volk weten geduld te hebben, tot het ogenblik dat men het 
land binnenvalt, en Jeruzalem zal gaan plunderen. Wat verder staat dat het overblijfsel 
van Zijn volk, Moab en Ammon zal plunderen, want dit gebied zal verwoest zijn.  (2) 
 

Dan zal Ik alle HEIDENSE volken tegen Jeruzalem  

ten strijde vergaderen; 
 

(2) God spreekt klare taal, een 
oorlogsverklaring een eindafrekening. Dit 
lijkt op een laatste wereldoorlog. Wie dan 
naar God luistert, die zal bescherming 
krijgen. (Spr.1). Het geduld van God is 
ten einde. Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk, vandaar dat Hij de 
Jodenhaat zal afstraffen op bijzondere 
wijze. Wereldleiders zoeken naar vrede in 
het M.O. doch hun handelen, zal leiden 
tot een onbewust uitvoeren van Gods 
gedachten.  
 

Ook de profeet Joel schrijft over Gods plan, om de volkeren te vergaderen en te 
overwinnen. (Joel.3:2) Het schenden van vrouwen en het plunderen wijst op een 
barbaarse mentaliteit van Israëls vijanden. Geldzucht en bezit is altijd de wortel 
geweest van alle kwaad. (1 Tim.6:10) Rijkdom in Jeruzalem, is zeer aantrekkelijk, net 
zoals brood onder een vogelvangnet!  
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Een eerste feit. 
De helft van de inwoners zal vluchten, dit kan erop wijzen dat Jeruzalem dan duidelijk 
een verdeelde stad zal zijn, twee soorten inwoners. Welke bewoners er zullen vluchten, 
waarschijnlijk de rest van Gods volk of de Palestijnen? In de toekomst zal de verdeling 
van de stad een mogelijk compromis worden tussen America en Rusland, en dan pas 
met de Palestijnse vluchtelingen, lees Filistijnen.  
 

(3,5) Tweede feit. 
 
God zal strijden tegen de 
vijanden van Israël, op een wijze 
zoals vroeger, via de 
natuurelementen!  De 
hedendaagse 
klimaatveranderingen kunnen wij 
zien als voorbereidingen. Denk 
hoe Hij streed tegen de machtige 
Farao van Egypte, waarvan zijn 
gehele leger ten onder ging in de 
zee. Wetenschappelijk vandaag 
bewezen via archeologische 
vondsten! De tijd van de fabels 
raakt bijna voorbij, ook deze van 
Darwin!  De samengebundelde 
wereldmachten zijn een beeld van Goliath, en hij werd de grote verliezer tegen de 
kleine gelovige David! (Ex.14:14) De olijfberg zal splijten waarschijnlijk ten gevolge van 
een aardbeving, door de dalende voeten van Jezus, Koning der koningen! Dit dal kan 
en zal mogelijks dienen als een vluchtweg? Ook de wijze van het splijten werd 
beschreven. God verwijst voor het vluchten naar de tijd van Koning Uzzia, met een 
zware aardbeving. (Amos.1:1) De eerste komst van Jezus als Koning, zachtmoedig, 
op een ezel was ook bij de Olijfberg. Toen had het volk grote verwachtingen, doch 
onvoldoende kennis van het profetische woord stelde hen later teleur. Israël zal bidden 
voor zijn terugkomst, de duivel wil de tempelberg voor gebed verhinderen, de reden is 
nu duidelijk. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteüs 21:9 En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, 
zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de 

naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen! 
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Later sprak Jezus wetende over Zijn tweede komst voor Zijn volk: 
 

Lucas 13:35 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult 
Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: 

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 
 

EEN BIJZONDERE DAG EN EEN BIJZONDER NATUURVERSCHIJNSEL 
 
(6,7) De grondtekst toont dat er geen zonlicht zal zijn als gewoonlijk. De zon, maan en 
sterren zullen aan kracht verliezen. Het zal eerder wijzen als het zonlicht dat blijft staan 
als bij zonsondergang. Geen dag en nog geen nacht, dit werd op die wijze vertaald. Er 
zal in de avond nog dat soort licht zijn. Denken wij aan een nieuwe wonderlijke stilstand 
van de zon? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Wanneer geen volledige nachtelijke 
duisternis is, dan is er ook meer veiligheid.   
Het geheim van deze dag is enkel bij God bekend. Wij hoeven er niet naar te speuren 
of het niet voegen in een tijdlijn. Deze tekst dient helemaal niet te worden vergeestelijkt, 
als bij oude verklaringen, want de context maakt duidelijk dat God aan het werk is met 
de natuur.  

JEZUS WORDT de enige KONING OP AARDE 
 
(8,11)  Als gevolg van de natuurwijzigingen 
zal er fris water lopen  vanuit de stad 
Jeruzalem, dat loopt tot de beide zeeën, in 
de winter en in de zomer. Dus zullen er dan 
geen waterproblemen meer zijn in het land. 
(Joel 3:18) Het gebied bij Geba tot de stad 
Rimmon wat nu bergachtig is, zal een 
vruchtbare vlakte worden.   

 
 
 
 
 
 
 

In Rimmon zijn nog overblijfselen te vinden van een oude Synagoge. (Zie fig.) Het volk 
zal er dan in alle veiligheid kunnen wonen en werken. Er is dus een nieuwe toekomst 
voor Gods volk weggelegd.  De puinhopen zullen er verdwijnen.  
 

Nooit meer oorlog! (Jes.2:4) 
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OORDEEL OVER ISRAELS VIJANDEN 
     

 (12,16) Het kan een militaire aanval zijn met 
chemische wapens, welke door neerslag kanker 
en brandwonden kan veroorzaken aan mond en 
ogen. De neerslag van een vulkaan is niet 
uitgesloten. In ieder geval het zal uiterst snel 
veel leed brengen.   
Er zal een ernstige paniek uitbreken onder de 
soldaten, als gevolg van blindheid. Men zal 
elkaar verwonden of doden met hun wapens. 
Men zal niet meer begrijpen of men geholpen 

wordt, of dat men in de handen van een vijand is terechtgekomen. 
Juda zal ook in en niet tegen Jeruzalem vechten. Gods “plaag” zal zich niet richten 
tegen de inwoners van Jeruzalem. De inwoners van Jeruzalem zullen het vermogen 
van hun vijanden verdelen!   
 
Het gevolg van een andere plaag zal ook impact hebben op de dieren. Wij zien die 
“paarden” symbolisch als het hedendaags militair materieel, doch wij sluiten niets uit, 
voor grondtroepen in een bergachtig gebied. Een plots tekort aan brandstof is een 
andere mogelijkheid. Die toeslaande 
“plaag” zal ook toeslaan op ezels, 
kamelen en alle dieren.  
 
Dit doet ons sterk denken aan de 
oorlog van Gog uit Magog, welke een 
grote nederlaag heeft geleden, toen 
het Israël aanviel! (Ezech.39:10) 
 
 
 

LOOFHUTTENFEEST 
 

 
Het overblijfsel van de overwonnen vijanden 
van Israël zullen een loofhutten feest komen 
vieren in Jeruzalem, dit wijst op een gezonde 
vrede, en geen wapenstilstand.  
 
Wij merken op dat er nu al christenen zijn 
welke dit feest vrijwillig vieren. Joden stellen 
hun loofhut open. Het werd door de 
schijnchristen keizer Constantijn verboden. Het 
lijkt een bijkomend teken van de eindtijd. 
Joden vieren het als herinnering van hun 

bevrijding uit Egypte. Een wedergeboren christen kent een bevrijding uit deze wereld, 
waarvan Egypte het symbool is. Hij is bevrijd van een werelds streven, en heeft meer 
liefde voor God dan voor genot. Hij heeft een ander toekomstperspectief. 
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GEEN PLAATS MEER allen die KONING JEZUS VERWERPEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17,21) Vijandige en antichristelijke volkeren zullen geen zegen ontvangen. Geen regen 
is geen zegen en tot uitsterven gedoemd. Wie Gods wegen niet wil bewandelen kan 
geen zegen ontvangen. Egyptenaar en iedereen die niet wil buigen voor koning Jezus, 
zal uiteindelijk uitsterven. God wil dat men met Hem feest wil vieren. De bellen van de 
paarden waren een versiersel, doch nu zal er die bellen iets worden gemarkeerd van 
belang voor allen die het zullen horen en zien. “De Here Heilig” 
 
Dit stond duidelijk op de tulband van de Hogepriester. Ook op de potten in de tempel 
zal het geschreven worden als een herinnering. Met andere woorden de Here wil 
herinneringen aan Zijn overwinning. Wij vieren het avondmaal als een herinnering, dat 
was de wil van de Heer. Ook vele mensen houden van herinneringen, als je verjaardag, 
huwelijksverjaardag enz.  Er zal geen “Kanaäniet” meer zijn in het huis des Heren. ER 
zal geen afgoderij meer te vinden zijn. 
 

En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op 
Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, 
en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Joel 3:17 
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