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●  Bijbelstudie o.t.

De nachtgezichten van Zacharia

A

Ds. J.H. Lammers

lles wat nodig is om zalig te worden, is 
opgeschreven in de Bijbel. 

In de tijd van Zacharia was de Bijbel er nog 
niet. De Heere sprak op een andere manier, 
onder andere d.m.v. visioenen. Een visioen 
werd i.t.t. een droom in een wakende toestand 
ontvangen. 

Zacharia krijgt in één nacht acht visioenen te 
zien. Het is als een film waarin de ene na de 
andere scène getoond wordt. Wat Zacharia ziet 
en hoort, schrijft hij kort daarna op. Het is be-
waard gebleven voor het volk en ook voor ons.  

De acht nachtgezichten worden beschreven in 
de eerste zes hoofdstukken van het Bijbelboek. 
Er is een omlijsting zichtbaar in het eerste en 
achtste visioen, want in beide visioenen gaan 
er ruiters/wagens met paarden namens God 
over de hele aarde. De overheersende bood-
schap van de nachtgezichten is Gods liefde en 
Zijn trouw voor Jeruzalem en Zijn volk. In de 
komende tijd wil ik met u nadenken over de 
nachtgezichten. 

Verdeling
Ik stel me de volgende indeling voor:   

- april: inleiding: Keer terug naar Mij en Ik zal 
naar u terugkeren (Zacharia 1: 1-6). 

- mei/juni: eerste nachtgezicht: de Man tussen 
de mirten (Zacharia 1: 7-17).

- juli/augustus: tweede nachtgezicht: de ho-
rens en de smeden (Zacharia 1: 18-21).

- september: derde nachtgezicht: de man met 
het meetsnoer (Zacharia 2: 1-13).

- oktober: vierde nachtgezicht: Jozua krijgt 
nieuwe kleding (Zacharia 3: :1-10)

- november: vijfde nachtgezicht: de gouden 
kandelaar en de twee olijfbomen 

 (Zacharia 4: 1-14). 
- december: zesde nachtgezicht: de vliegende 

boekrol (Zacharia 5: 1-4).
- januari: zevende nachtgezicht de vrouw in 

de efa (Zacharia 5: 5-11).
- februari: achtste nachtgezicht: de vier wa-

gens (Zacharia 6: 1-8).
- maart: de belofte van de Spruit 
 (Zacharia 6: 9-15).
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an meerdere profeten wordt beschreven 
hoe ze als profeet geroepen zijn (Jesaja 

6; Jeremia 1; Ezechiël 1,2). Zacharia begint 
niet met een roepingsgeschiedenis. Wel laat 
hij merken hoe hij zichzelf beschouwt als een 
opvolger van Mozes, die met gezag tot Israël 
gesproken heeft. Hij beschrijft dat het woord 
van de HEERE tot hem kwam (vers 1). Za-
charia schrijft over zichzelf niet in de eerste, 
maar in de derde persoon. Dat was in die 
tijd niet ongewoon. Het gaat immers om de 
boodschap en niet om de boodschapper. 

Tijd
Het is de tijd na de ballingschap. Koning 
Nebukadnezar van Babel veroverde in 586 
v.Chr. het land, verwoestte Jeruzalem inclu-
sief de tempel en nam een groot deel van de 
bevolking mee. Koning Cyrus, die van 559 
tot 530 v.Chr. regeerde over Perzië, veroverde 
in 539 v.Chr.  Babel, de hoofdstad van het 
Babylonische rijk. Hij stond de volkeren in 
zijn rijk toe tot hun eigen goden te bidden. 
Hij stelde het Joodse volk in de gelegenheid 
om naar hun eigen land terug te keren. Hoe-
wel er Israëlieten waren die liever in het land 
van de ballingschap bleven, keerden anderen 
terug. Onder leiding van Jozua en Zerub-
babel begon men aan de opbouw van de stad 
en van de tempel. 

De Joden kregen na hun terugkeer allerlei 

teleurstellingen te verwerken. De Samari-
tanen die er woonden, maakten het hen 
moeilijk (Ezra 4). Er was een economische 
en maatschappelijk misère. Er ontstond 
moedeloosheid. Het werk stopte. De moe-
deloosheid bleef zelfs, nadat Haggai het volk 
had aangezet om door te gaan met het werk. 
Na Haggai maakt de Heere gebruik van een 
andere profeet, namelijk Zacharia. 

De vroegst gedateerde profetie van Zacharia 
is in de achtste maand van het tweede jaar 
van Darius. In 522 v.Chr. kwam Darius aan 
de macht in Perzië en zou regeren tot 486 
v.Chr.  Het is dus november 520 v.Chr. Een 
exacte dag wordt niet genoemd. 

De profeet
Uit zijn naam blijkt dat Zacharia gelovige 
ouders heeft gehad. Zijn naam heeft een 
prachtige betekenis, namelijk: de Heere is 
gedachtig geweest. De naam kan een heel 
persoonlijke klank hebben: De Heere heeft 
aan ons gedacht door aan ons een zoon toe 
te vertrouwen. In de naamgeving blijkt ook 
de boodschap die de profeet gaat brengen: 
De Heere gedenkt niet de zonden van het 
volk. Hij gedenkt Zijn verbond dat hij met 
Abraham en Zijn nageslacht heeft opgericht. 
Zacharia is de zoon van Berechja (de HEE-
RE zegent), en die is weer de zoon van Iddo 
(zijn tijd). Hierdoor blijkt dat Zacharia tot 

Keer terug naar Mij 
en Ik zal naar u terugkeren

Zacharia 1: 1-6

inleiding

V
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een priesterfamilie behoort die tussen 539 
en 522 v.Chr. teruggekeerd is uit de balling-
schap (Neh. 12: 4). Zacharia is dus in bal-
lingschap geboren.
In Ezra 5: 1 en 6: 14 wordt Zacharia zoon 
van Iddo genoemd. Is dat niet tegenstrijdig?  
Is Berechja vroeg gestorven en heeft Iddo de 
opvoeding op zich genomen? Zoon kan in 
het Hebreeuws ook nakomeling betekenen. 
Als Iddo de terugkeer naar het beloofde land 
mee heeft kunnen maken, moet Zacharia 
in 520 v.Chr. nog jong zijn geweest. Dat 
Zacharia een priesterlijke afkomst heeft, ver-
klaart zijn belangstelling voor de tempel. 

Gods toorn
Zacharia begint met een herinnering aan 
Gods toorn op de vaderen (vers 2). Dat slaat 
op de zonden van het volk voor de balling-
schap en de straf die in de ballingschap is 
gevolgd. Vertoornde de Heere Zich over Zijn 
volk gedurende de woestijnreis (Numeri 25: 
3), het herhaalt zich in de tijd die aan de bal-
lingschap voorafgaat (2 Kon.17: 7-8).
Gods toorn is niet alleen gericht op de 
vijanden van Zijn volk, maar ook op Zijn 
eigen volk. Zijn toorn is niet hetzelfde als 
willekeur. Er is bij de Heere geen grilligheid. 
Zijn toorn is wel genoemd de keerzijde van 
Zijn liefde. Hij kan het niet dulden dat Zijn 
recht, Zijn verbond en liefde geschonden 
wordt. 

Oproep tot bekering
De toorn heeft niet het laatste woord. De 
HEERE wil een herstelde relatie tussen Hem 
en Zijn volk. Hoe kan het dat God bereid 
is om ons op te zoeken en terug te brengen? 
Dat is de liefde van God die het bevattings-
vermogen van de mens te boven gaat. Gods 
heil wordt zonder enige voorwaarde vooraf 

aangeboden. Wel dient het te worden be-
aamd. Als het volk zich nu anders gedraagt 
dan destijds, zal de straf die hun voorouders 
trof, hen niet treffen. Dan komt er een heil-
zame toenadering tussen God en het volk.  
Hiervoor is bekering noodzakelijk. Zonder 
bekering zullen de tijdgenoten van Zacharia 
en ook wij geen deel hebben aan het heil. 
De HEERE zegt: ‘Keer terug naar Mij, dan 
zal Ik naar u terugkeren’. Hoe doen we dat? 
Door in oprecht geloof en met een hartelijk 
berouw uit te zien naar de genade van God. 
Wordt het handelen van God afhankelijk van 
wat de mens doet? De bedoeling is dat het 
heil van God ontvangen wordt in de weg van 
bekering. Dat hebben we niet van ons zelf, 
maar God moet het ons geven (Jeremia 31: 
18). Je kunt ook vertalen: ‘Keer terug naar 
Mij, want Ik wil naar u terugkeren’. 

Niet zijn als het voorgeslacht
In de Bijbel horen we vaak dat we mogen 
leren van het voorgeslacht. Het is niet altijd 
gunstig. Zacharia zegt dat we niet als onze 
vaders zullen zijn die in hun zondige levens-
wandel volhardden. De vaderen gingen des-
tijds niet in op de roep van profeten om zich 
te bekeren van hun zonden zoals onrecht, 
verdrukking, bedrog en afgoderij (vs.4; vgl. 
Jer.25: 4-7; 35:15). 
De oproep tot bekering wordt met kracht 
herhaald door de profeet. Tot driemaal klinkt 
in totaal: Zo zegt de Heere van de leger-
machten. De Heere is de Bevelhebber van 
de uit engelen bestaande hemelse legers. De 
Naam geeft aan dat Hij alle macht heeft. 

De profeten
Profeten zijn door God gezonden om het 
Woord van God te spreken voor de tijd 
waarin ze leefden en spraken van tijd tot 
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over de toekomst. Ze worden Gods dienaren 
genoemd. Ze zijn een tegenstelling met valse 
profeten die het volk een verkeerde gerust-
heid gaven. 
Er waren profeten voor de ballingschap, tij-
dens de ballingschap en na de ballingschap. 
Zacharia hoort bij de profeten die na de bal-
lingschap optraden. De profeten die voor de 
ballingschap optraden, hadden zoveel gezag 
dat Zacharia zich op hen beroept.  
Naar de mens gesproken was de prediking 
van de vroege profeten tevergeefs. Het volk 
luisterde niet. Ze ondergingen de verdiende 
straf. Zacharia wijst erop dat de vaderen en 
de profeten gestorven zijn, maar dat Gods 
woorden geen lege woorden zijn, maar hun 
vitale kracht bewijzen. In de ballingschap 
echter is het volk tot inkeer gekomen. Ze 
ontdekten dat de straf te wijten was aan hun 
eigen zonde en beseften dat het ware geluk te 
vinden is in het onderhouden van Gods wet 
(vers 6). 

Het Nieuwe Testament 
De oproep tot bekering is niet aan een tijd 
en plaats gebonden. Het klinkt door in het 
Nieuwe Testament. Jezus verkondigde, toen 
Hij aan Zijn openbare opreden begon: ‘Be-
keer u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen (Math.4: 17)’. Zijn volgelin-
gen trokken deze lijn door (bijv. Handelin-
gen 2: 38; 5: 31, 17: 30,31). De roep blijft 
ook vandaag klinken.

Gespreksvragen
1. Zacharia heeft de val van het wereldrijk 

Babel meegemaakt. God gebruikt de 
politiek van de heiden Cyrus om Zijn 
heilsplan door te zetten. Wat zegt ons dat 
in een tijd dat alles in de wereld lijkt te 
wankelen? 

2. Zacharia werd gestuurd naar mensen die 
moedeloos waren. Hoe bleek die moede-
loosheid toen? Is dat herkenbaar? Zo ja, 
op welke manier? 

3. Hoe kwam het dat er Israëlieten in Babel 
bleven, terwijl ze toestemming kregen 
om terug te keren naar het beloofde land? 
Hoe kom je die houding onder ons tegen? 

4. In de Bijbel komen we meer personen 
tegen met de naam Zacharia. Kunt u er 
enkele noemen?

5. Wat heeft het ons te zeggen dat de naam 
van een opa, een vader en een kleinzoon 
wordt genoemd. Wat vindt u van de uit-
drukking: van generatie op generatie? Wat 
wordt bedoeld als we zeggen dat er geen 
verbondsautomatisme is?

6. Wat is bekering? Waarom is bekering 
noodzakelijk? Is bekering een voorwaarde? 
In zondag 33 van de Heidelberger Ca-
techismus horen we over bekering. Wat 
leert u van deze zondag?


