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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.H. Lammers

Het zesde nachtgezicht: 
de vliegende boekrol

Zacharia 5: 1-4

a de ballingschap breekt een nieuwe 
tijd aan. De tempel wordt herbouwd. 

De band tussen de Heere en het volk wordt 
hersteld. Bij de nieuwe tijd hoort een nieuwe 
levenswandel. Helaas zijn er onder het volk 
mensen, die vasthouden aan het oude leven. 

Een vliegende boekrol
Zacharia slaat opnieuw zijn ogen op en ziet 
een vliegende boekrol (vers 1). De tolkengel 
vraagt wat Zacharia ziet (vers 2). Hij ant-
woordt: ‘Ik zie een vliegende boekrol’. In de 
oudheid waren er geen boeken, zoals wij die 
kennen. Een boek had de vorm van een rol. 
Men gebruikte daarvoor aanvankelijk papy-
rusvellen, later perkamentvellen. Men schreef 
hierop, soms aan één kant, soms aan twee 
kanten. Men naaide of plakte de verschillen-
de stukken aan elkaar en bevestigde dit aan 
een houten stok. Een boekrol werd aan beide 
zijden op- en afgerold en niet verder dan 
nodig was, om enkele tekstkolommen open 
te houden, die gelezen konden worden.  
De afmetingen worden genoemd. De lengte 
is twintig ellen en de breedte is tien ellen. 
Dat komt neer op tien bij vijf meter. Opval-
lend is dat de afmetingen van de boekrol 
hetzelfde zijn als die van het Heilige in de 
tabernakel (Ex. 26) en de voorhal van de 
tempel van Salomo (1 Kon. 6: 3).
De afmeting van de boekrol is indrukwek-
kend. Vaak was een boekrol niet langer dan 
4 meter en niet breder dan 30 cm. De boek-

rol die Zacharia ziet, is helemaal uitgerold en 
vliegt. Het lijkt wel een vliegende schotel, zo 
zouden we vandaag zeggen.

De vloek
De rol is te ver weg om te kunnen lezen wat 
erop staat. Gelukkig hoeft Zacharia zelf niet 
te proberen om de inhoud te lezen. De tolk-
engel geeft aan wat de inhoud is. Het komt 
erop neer dat de boekrol vol geschreven is 
met vloekwoorden die uitgaan over heel het 
land (vers 3). 
De vloek gaat niet over de zonden van de 
heidenen, die nog nooit van God hebben 
gehoord, ook niet over de Samaritanen die 
half-heidens en half-joods zijn, maar over 
Gods verbondsvolk, in het bijzonder over 
Juda. Het is verdrietig om te horen dat er 
zonde voorkomt in heel het land. Gelukkig 
niet bij alle teruggekeerden, maar wel bij een 
deel van het volk. 
Waar de rol vandaan komt, lees ik niet. Het 
kan niet anders dat de rol uit de hemel komt, 
afkomstig van God. Het vliegen wijst op 
haast. De rol is met Gods eigen vingers be-
schreven. Het is daarom het levende Woord 
van God. Zijn woorden hebben kracht en 
effect. Ze zijn geladen met een goddelijke 
energie. De boekrol is als een geweldige 
roofvogel die met machtige vleugels aan 
komt suizen, gereed om zich op zijn prooi te 
werpen. 
We horen dat de vloek, die eigen is aan het 
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verbond, in werking treedt, wanneer dit 
verbond wordt verbroken (Deut. 28). In de 
ballingschap zijn de verbondsvloeken wer-
kelijkheid geworden. Nu de ballingschap 
voorbij is, treedt er verbondsherstel op. Wan-
neer de wet echter overtreden wordt, komt er 
opnieuw een vloek.  

Diefstal en meineed 
De vloek komt vanwege twee concrete 
zonden: diefstal en meineed. Vermoedelijk 
verwijst Zacharia naar Lev. 19:11-12. Die-
ven zijn schenders van de tweede tafel van 
de wet, die gaat over de verhouding tot de 
naaste. Zij die een valse eed afleggen, zijn 
schenders van de eerste tafel van de wet, die 
gaat over de verhouding met God. Het gaat 
om de overtreding van het achtste en het 
derde gebod. Het achtste gebod luidt: ‘U zult 
niet stelen’. Het derde gebod luidt: ‘U zult 
de Naam van de HEERE, uw God niet ijdel 
gebruiken’. Blijkbaar kwamen deze zonden 
veelvuldig voor in die tijd. Stelen en vals 
zweren om geveinsde onschuld te bewijzen, 
werden al door Jeremia genoemd in zijn tem-
pelprediking (Jer. 7: 9). Zacharia sluit zich 
hierbij aan.

Hoe was de situatie van Juda in de dagen van 
Zacharia? Ten aanzien van huis-en landbezit 
waren er conflicten tussen hen die uit bal-
lingschap terugkeerden en hen die na de val 
van Jeruzalem in het land gebleven waren. 
De eersten waren alles kwijt en de laatsten 
hadden zich de bezittingen van de weg-
gevoerden toegeëigend. De teruggekeerde 
ballingen kwamen voor hun rechten op. De 
anderen probeerden de verworven landerijen 
voor zichzelf te behouden door valse verkla-
ringen. 

Het waren niet alleen de achtergeblevenen 
die oneerlijk waren. De teruggekeerde bal-
lingen hadden in Babel de handel geleerd. 
Zij stonden meer dan vroeger, toen ze uit-
sluitend een landbouwvolk waren, bloot 
aan oneerlijke praktijken. Een bewijs voor 
misdaden kon in afzonderlijke gevallen niet 
worden geleverd. 
Het is niet voor niets dat het achtste gebod 
genoemd wordt en daarna het derde. Uit de 
omgang met onze naaste blijkt immers hoe 
we omgaan met de Heere. Johannes zegt la-
ter: ‘Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief 
en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een 
leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet, 
niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, 
Die hij niet gezien heeft (1 Joh 4: 20)’. 
We mogen de lijn verder doortrekken. Cal-
vijn zegt in zijn bijbelverklaring dat een deel 
voor het geheel genomen wordt. Het gaat 
niet alleen om de overtreding van twee gebo-
den. Ik denk terecht. Jakobus zei het immers 
ook al: ‘Want wie de hele wet in acht neemt, 
maar op één punt struikelt, die is schuldig 
geworden aan alle geboden (Jak.2: 10)’.  
Gesteld kan worden dat de gehele wet van 
God verwaarloosd werd. Men nam het niet 
nauw met de liefde tot God en de naaste. Je 
zou denken dat het volk in de ballingschap 
tot andere gedachten was gekomen. De zon-
de is echter niet bij ieder verdwenen. Wordt 
de zonde voor de ander op een doortrapte 
manier verstopt, de Heere ziet de zonden die 
we in het verborgene doen. Niets ontgaat aan 
Zijn ogen, die alles zien.   

Overnachten in het huis
De vloek van God treft niet allen, maar wel 
degenen die volharden in hun onbekeerlijk-
heid. De boekrol met de vloek komt niet 
meteen tot een explosie. 
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We lezen in vers 4 dat de vloek naar het 
huis van de dief en meinedige gaat en daar 
overnacht. Hij vernietigt het met zijn hout 
en stenen. Dat doet denken aan Leviticus 
14: 45, waar we horen over de reiniging van 
huizen.
De vloek is niet het eigenlijke werk van de 
Heere. Het liefst behoudt Hij de zondige 
mens. Het zesde nachtgezicht mogen we 
opvatten als een alarmsignaal. Bekeert u, 
bekeert u, want waarom zou u sterven? De 
Heere heeft geen lust in onze ondergang. Hij 
heeft een lust in onze bekering en leven. Hij 
roept: ‘Verhard u niet, maar laat u leiden’. 

Evangelie
Het lijkt erop dat onze tekst geen evangelie 
aanwezig is. We mogen het schriftgedeelte 
echter niet losmaken uit het geheel van 
het bijbelboek. De naam Zacharia heeft te 
maken met het gedenken van de HEERE. 
De HEERE gedenkt aan Zijn verbond. De 
zonde kan de heilstijd niet keren. In de vol-
heid van de tijd zendt de Heere Zijn Zoon 
naar de wereld. Hij heeft Zichzelf vernederd. 
Hij is een vloek geworden voor ons door op 
het kruis te hangen (Galaten 3: 10 t/m 14) 
en verlost ons van de vloek die we hebben 
verdiend. 
Het tegenovergestelde van de tekst wordt 
waar: De vloek zal in het huis van ieder die 
zich verootmoedigt voor God en Hem ver-
trouwt, niet overnachten. Christus Die voor 
de gelovige stierf, zal wonen in het hart door 
Zijn Heilige Geest (Galaten 2: 20). Hij Die 
een vloek werd zal ons rijk zegenen. Hij doet 
ons in de verbondenheid met de Heere Jezus 
leven. Hij vernieuwt ons naar het beeld van 
Hem, Die het derde en het achtste gebod 
voor heeft geleefd. De vrucht van de Geest, 
namelijk de liefde mag groeien in ons leven 

(Galaten 5: 22). Elke dag strijden we tegen 
het kwaad dat tegen onze wil in ons hart 
voorkomt. De tijd breekt aan dat de zonde 
geheel afwezig zal zijn. We verwachten een 
nieuwe hemel en aarde, waarop gerechtig-
heid woont

Gespreksvragen
1.  Iemand zegt: Ik lees liever in het Nieuwe 

Testament dan in het Oude Testament, 
omdat het in het Nieuwe testament meer 
over de liefde van God gaat. Reageer eens 
op deze stelling.

2.  Hebben wij oog voor de vloek van God? 
Moet er ook vandaag over gesproken wor-
den? Wat is het gevolg, wanneer dat niet 
gebeurt? 

3.  Gods Woord doet altijd iets met ons. 
 Hoe is dat bij u en jou? 
4.  Hoe wordt er vandaag gezondigd tegen 

het derde en achtste gebod (zie Heidel-
bergse Catechismus, zondag 36, 37 en 
42)?

5.  Wie in Christus is, is een nieuwe schep-
ping. Hoe wordt dat zichtbaar in ons 
leven (Efeze 4: 23-32)?

6.  Wat is verharding? Hoe is het te voorko-
men?

7.  Wat wordt bedoeld met het vliegend 
Evangelie? Wat is de troost van het feit 
dat het Evangelie eeuwig wordt genoemd 
(zie Openbaring 14: 6, 7)?


