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Het is goed om in onze dagen als christen de kleine profeten te lezen, te onderzoeken, en te 

begrijpen. Zacharia schreef over de komende dagen van het hedendaagse Israël, met zeer 

opmerkelijke gelijkenissen van zijn eigen tijd. 

1.Hij leefde bij de opkomst van het Perzische rijk.(Iran, Irak, Turkije, Syrië) 

2.Babel was gevallen. (Irak + Iran) 

3.Zacharia en zijn tijdsgenoot Haggaï ijverden voor de herbouw van de tempel in 

Jeruzalem. Deze ijver en verlangen is er ook vandaag opnieuw in Jeruzalem. 

4. Ze hadden een hoop op hun komende Messias! (net als vandaag) De bedoeling van deze 

boodschap. Deze profetieën moeten een aanleiding zijn voor de christenen, om meer te bidden 

voor de komende vrede in Jeruzalem, door Jezus Christus. Het is bemoedigend om de tijd te 

onderkennen waarin wij leven, zodat wij kunnen bidden als de profeet Habakuk die veel 

belangstelling had in het wereldgebeuren. Wil toch barmhartig zijn in uw toorn, enige tijd 

voor de Babylonische ballingschap! (3:2) Wie van Jezus houdt doet meer Bijbelonderzoek, 

om Gods stem te begrijpen. Doch eerst zal Gods volk zich laten bedriegen en een valse 

Messias aanvaarden. Het antisemitisme neem hals over kop toe. 

 

Daniël 12:4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de 

eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 

 

De geleerden, wetenschappers, deskundigen zien ze niet en onderschatten wat er vandaag zo 

gevaarlijk ernstig is in deze aftakelende wereld. Ze leven als kinderen in de duisternis, 

onwetendheid. Ze geloven ondoordacht vele leugens als destijds de Maya leugens. 

 
23 En gij, Kafarnaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; 

want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot 

de dag van heden.24 Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des 

oordeels dan voor u.25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en 

der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens 

geopenbaard. Matth 11. 

 

God openbaart zijn mysteries aan Zijn eenvoudig aangenomen kinderen, die in Hem 

geloven wat Hij zegt, wat hij heeft gedaan en nog zal doen. Ze zoeken ernstig om Hem te 

begrijpen! Jezus roept vandaag: Kom en zit dicht bij Mij zoals mijn eerste discipelen! Jezus 

sprak regelmatig vanuit de profeten!  

 

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot 

de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 

spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 
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ZACHARIA ZIET WAT NOG KOMEN MOET! 

 

Zacharia 5 (1,2) In zijn visioen ziet deze profeet 

een “vliegende boekrol” of “rol”. Hij let op de grootte 

namelijk 20 el lang en 10 el breed. (Ezech.40:5) Wij begrijpen 

best dat dit hier niet meer om een soort thorarol gaat. Het 

woord dat werd gebruikt voor boekrol komt van een 

Chaldeeuwse woord “roll”, dus één rol. (Fr.Vert: Rouleau) 

Ten tijde van Zacharia waren het nog boekrollen met één 

cilinder zoals deze van de bekende rol van Esther. Even later 

bestonden ze uit twee cilinders. Boekrollen die vliegen niet, 

het is zuiver symbolische taal.  

 

 

De boekrollen waren de basis voor onze huidige Bijbel, en ze werden tot een zegen, voor al 

wie gelooft. Deze vliegende rol is dus een vliegend groot voorwerp. Wij zoeken verder. 

 

Is deze vliegende rol tot zegen? 

 

(3) Wij stellen vast dat deze rol niet tot zegen is, maar tot een grote vloek! Een vervloeking 

kan worden uitgesproken door een mens of door God. Hier stellen wij vast dat deze vloek 

uitgaat van God zelf.(4) God werd hier genoemd Here der Heerscharen! Gods naam gebruikt 

op oorlogspad. Een vloek in het Hebreeuws noemt men Alah! (strong 422) Het zal dus een 

moordende vloek zijn met uitwerking over de ganse goddeloze of schijnheilige wereld.(KJV) 

 

Wat was nu die vliegende rol die Zacharia zag? 

Velen hebben onderzocht om dit geheim te ontdekken, het is verborgen gebleven tot in onze 

tijd. Het lijkt best een super modern kernwapen te zijn. Het zou enorm veel mensen kunnen 

doden, en materiële schade toebrengen. Vanaf het ogenblik (2x) van de inslag zal deze vloek 

van die rol beginnen. Laten wij dit mogelijk zien een als gevolg van een zware nucleaire 

kernraket, ook als pijl of vuurpijl beschreven in de Bijbel. Laten wij vandaag letten op het 

dreigen van Israëls vijanden. (Zach.9:14) (Ps.83)  

 
Ps. 64:7 Maar plotseling treft God hen met een pijl; daar 

zijn nu hun wonden.  

 

Wie treft deze vervloeking? 

Wat houdt deze vervloeking in? 

 

Deze vloek is in feite een oordeel, over alle goddelozen, over een dief, en die valselijk spreekt 
in de naam van God! Deze vloek, de rol of raket, zal neerstorten en enorm veel schade 

toebrengen aan de verblijfplaats van de vervloekte! Wie in aanraking komt met de 

radioactieve of een chemische neerslag, zal sterven.  

https://0nwnsa.blu.livefilestore.com/y1mktvmsRkNU9EQ2Q3Yrww_goqpYIu8J4x2eN91y_4KL-mTA1a8Ecsu9iXKOCMjtw5Mw0ijPjzzfFz59eRF-vDYa1dW93C5IA9OJfLkgI35RblMsmNvzBUPELe5TPZYbXJ7iHYQeLLnb77mHQu1HSpzgg/clip_image002%5b4%5d.jpg?download&psid=1
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God typeert deze mensen, de vele slachtoffers, als behorende tot “een alliantie van valse 

godsdiensten”, waar stelen het evangelie is. Waar is het huis van de dief, en het huis van hen 

die in Gods naam moorden? Zou de dief, de rover uit het Noorden zijn Gog,  Rusland of 

Turkije? En het huis van de Islamitische landen, het Islamitisch blok waarvan sprake 

vandaag?  

Na dit gebeuren, volgt al een ander nieuw gezicht! 

(5,6) De engel vraagt opnieuw de aandacht van de profeet, opdat hij goed zou begrijpen wat 

de boodschap is. De profeet kijkt goed, maar weet niet wat hij ziet. Hij stelt daarom meteen de 

vraag:  

Wat is dit nu voor iets? 

 

DE EFA De engel legt uit dat het een “efa” is. De profeet zal wel hebben begrepen wat 
de vorm een efa als maatstaf was, als korenmaat, zoals wij de maten en gewichten 
kennen. Maar hij herkent dit niet als een vorm van een korenmaat, een mand, een efa. 
Zo kunnen wij vaststellen dat het toch iets is, dat helemaal niet gekend was in de ogen 
van Zacharia, trouwens alles gaat bliksemsnel. 
 
De efa is aan het opstijgen (naar voren komt). (Cfr.Lat.vert.) Toch zijn ze zo bekend 
overal ter wereld, maakt de helpende engel duidelijk. Het onbekende object voor de 
profeet, kon heel snel vliegen, en had vleugels als een ooievaar. Grote vleugels had dit 
efa-beeld. Een ooievaar is een langeafstandsvogel. Zo ook die vliegende “efa”! Het 
vloog tussen hemel en aarde staat er.  Wij hebben een sterk vermoeden dat het om 
een soort militair vliegtuig gaat, langeafstand raket (?) en overal ter wereld bekend, of is 
het een UFO-vorm of een drone? Wij weten het niet. 
 
Vers 9 De twee vrouwen vragen wat meer aandacht. Om dit symbolisch mysterie op 
te lossen hebben wij de Hebreeuwse grondtekst nodig, om dit puzzelstukje te kunnen 
plaatsen. Zo hielp ons de Heer. 
Nu kunnen wij begrijpen wat de profeet zag, namelijk twee vuren kwamen te voorschijn 
uit de motoren van het vliegend object, de vliegende efa  

 
Het Bijbelse Hebreeuwse woord voor vrouw is “ ieshah” . Doch wanneer de 
vrouw in beweging komt, dan schrijft men “eesh” de laatste letter krijgt een 
iets andere vorm, en dan betekent “vrouw” , “vuur” . en kreeg de wind in haar 
vleugels! 
 

Vers 7 Hij ziet het openen van de kokpit, of de laaddeur van een vrachtvliegtuig, het 
loden deksel. (7) In het Latijn staat er deur. Een In de CJB staat “a lead disc” 
Het Hebreeuws woord hiervoor maakt het wat duidelijker, daar staat het voor een 
omgekeerde mand! Dit kwam mee uit het Egyptisch gebruik voor een vogelmand, later 
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door de Romeinen overgenomen. Andere onderzoekers denken eraan dat het een 
ufo kan zijn i.p.v. een soort vliegtuig. 
Hij ziet er een vrouw in ? Met goddeloosheid, is hier een levenswijze bedoeld, dit 
vrouwenbeeld, welke symbool staat voor de zich vandaag vormende Babelse 

wereldkerk. (Islam, Jodendom en katholieken, onder leiding van het Vaticaan, de dochter van Babel, 

welke nu geen rekening houdt met Gods woord! (Openbar.17:3) Toen duwde de engel haar in het 

midden van de efa. (boek.vert). 
 

Het lijkt wel een gedwongen verhuis, van Jeruzalem naar Babel? Het ziet er naar uit dat 
de kerkleiding van Rome zich nog even eerst zal installeren in Jeruzalem of Mekka? 
Daarom eist misschien vandaag de paus reeds gedeelten van grond en gebouwen op 
in Jeruzalem. Krijgt Jeruzalem toch een internationaal statuut, en niet verder de 
hoofdstad van Israël, onder invloed van de V.N. welke Israël vijandig zijn gezind. Wij 
moeten weten dat de profeet Zacharia werkzaam was in Jeruzalem.(10,11) 
 

Waarheen vliegt die EFA vroeg de profeet en wat is de bedoeling daarvan? 

 
Naar het land Sinear, de stad van Nimrod in het oude Babylonië!  
Om de vrouw, ook symbool als een godsdienst, een zonnegodin, die goddeloze religie, 
daar te installeren, en een nieuwe tempel op te richten. Op die wijze is de jarenlange 
discussie over Babel en Rome mogelijks opgelost.  
De Roomse kerkcultuur keert terug naar zijn roots, haar oorsprong, bij de hoer 
Semirames? Komt er dan nog een sterke toenadering tot Islam?  Zeker! Moederkerk 
van alle afgoden of gruwelen.  Na de spraakverwarring nam ook iedere volksgroep zijn 
afgod mee, dat kon een dier zijn , de best bekende zij die de zon maan en sterren 
aanbaden, welke door de Chaldese priesters terecht kwam in Rome. Zo vonden wij 
vroeger het zonnesymbool op de kruin van de priesters en het dragen van de 
monstrans. Bepaalde pausen waren er fier op en sloegen zulke munten! Voor de 
huidige paus is de Koran even heilig als de Bijbel. Dit eert hem als de beschreven valse 
profeet in de Apocalyps! 
 
Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam 
geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, 
moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 
Openbaring 18:4 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. 
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