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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.H. Lammers

Het achtste nachtgezicht: 
de vier wagens

Zacharia 6: 1-8

et achtste en laatste nachtgezicht van 
Zacharia herinnert sterk aan het eerste. 

Ook nu ziet de profeet paarden van verschil-
lende kleuren. Alleen zijn er nu geen ruiters 
op de paarden, maar zijn ze voor wagens 
gespannen. Kwamen de mannen in het eerste 
gezicht te paard terug naar de woonplaats 
van de Heere na hun tocht over de aarde, 
hier worden ze juist uitgezonden om de 
tocht naar de aarde te ondernemen. Mondde 
in het eerste nachtgezicht het verslag van de 
expeditie uit in de klacht dat de gehele aarde 
in rust verkeerde, hier wordt verhaald dat de 
legerscharen van de Heere uittrekken om het 
heilsplan van God te realiseren. 

Vier wagens
Na het zevende gezicht heft Zacharia zijn 
ogen weer op en ziet vier wagens tevoor-
schijn komen tussen twee bergen van koper 
(vers 1). Er zijn uitleggers die hierbij denken 
aan aardse bergen, bijvoorbeeld de berg Sion 
en de Olijfberg. Of: de berg Sion en de berg 
Moria. Volgens andere uitleggers hebben we 
hier te maken met de oud-oosterse voorstel-
ling van een wereldberg met twee toppen, 
waartussen de zon opkomt. 
De eerste wagen wordt getrokken door rode 
paarden, de tweede door zwarte (vers 2), de 

derde door witte en de vierde door gevlekte 
paarden (vers 3). Het zijn sterke paarden. De 
wagens komen uit de raadszaal van God. Ze 
rijden uit op Gods tijd, naar Zijn plan en tot 
Zijn doel. 
Calvijn zegt in zijn bijbelcommentaar: ‘Er is 
geen twijfel aan of de profeet verstaat onder 
die twee bergen de voorzienigheid van God, 
of Zijn verborgen raad, waardoor alle dingen 
zijn vastgesteld voor de schepping van de 
wereld’. De wagens die uit de bergen komen 
wijzen op de raad van God die ten uitvoer 
wordt gebracht. Koper weerspiegelt een stra-
lende verschijning en wijst op vastheid.  
In Gods raad gaat het over het oprichten van 
het Koninkrijk van Christus op deze ver-
dorven aarde. Op de geboorte van Christus 
lopen alle lijnen van het Oude Testament uit. 
Alles wat daarna gebeurt, vanaf het lijden tot 
aan de hemelvaart, loopt uit op de weder-
komst van de Heere Jezus op de wolken van 
de hemel. Jezus heeft de dood, de hel en het 
graf overwonnen. Hem is gegeven alle macht 
in de hemel en op de aarde. 

De overwinning is aan God
De wagens die de profeet ziet, zijn strijdwa-
gens. Het lijken wel tanks. Ze symboliseren 
de militaire macht. Ze doen denken aan 
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Psalm 68, de strijd- en oorlogspsalm van 
Gods kerk van alle eeuwen. Het leven van 
het geloof is een leven van strijd. Hoewel de 
nieuwe dag gloort, de duisternis is nog niet 
geheel verdwenen. De machten, die Gode 
vijandig zijn, laten zich nog steeds gelden. 
De gehele aarde is hierbij betrokken. 
Gods wagens laten geen gebied onbetreden. 
Het zijn zegewagens. Christus is de Over-
winnaar. Paulus schrijft: ‘Hij heeft de overhe-
den en de machten ontwapend, die openlijk 
te schande gemaakt, en daardoor over hen 
getriomfeerd (Kol.2: 15)’. We mogen ons 
leven in Zijn hand leggen in het vertrouwen 
dat Hij voor ons zal strijden.
 
Naar de vier winden van de hemel
Dat de paarden sterk zijn, houdt in dat ze de 
einden van de aarde kunnen en zullen berei-
ken. In de verschillende kleuren moeten we 
maar niet te veel zoeken. Misschien zijn de 
kleuren alleen maar genoemd om de ene wa-
gen van de andere wagen te onderscheiden.
Zacharia begrijpt het niet, maar hij vraagt 
aan de tolkengel: ‘Wat betekenen deze wa-
gens, mijn Heere (vers 4)’? Hij ontvangt de 
volgende uitleg: ‘Dat zijn de vier winden van 
de hemel, die erop uit trekken van de plaats 
waar zij voor de Heere van heel de aarde heb-
ben gestaan (vers 5)’.
Wind kan in de Bijbel ook Geest betekenen. 
Onder de vier winden van de hemel verstaan 
we de Geest van God, Die uitgaat naar oost, 
west, noord en zuid. Niets valt buiten Zijn 
bereik. Misschien vinden we dit spreken over 
de Heilige Geest vreemd. De Geest is het 
Die ons het heil doet kennen. En toch is het 
ook waar dat de Geest alle goddeloosheid 

uitbrandt (zie Jes.4: 4). Op de Pinksterdag 
horen we niet alleen de grote werken van 
God aangaande Christus verkondigen, maar 
ook horen we van tekenen op de aarde; bloed 
en vuur en rookwalm. ‘De zon zal veranderd 
worden in duisternis en de maan in bloed, 
voordat de grote en ontzagwekkende dag van 
de Heere komt (Hand. 2: 20)’.  

Nog maar drie wagens
Er zijn uitleggers die bij vers 6 en 7 ervan 
uitgaan dat de rode paarden naar het oosten 
gaan en de witte naar het westen. Hiervoor 
moet echter de Hebreeuwse tekst enigszins 
worden aangepast. Dat lijkt me niet de be-
doeling. Het valt op dat er sprake is van drie 
wagens. De wagen met de rode paarden doet 
niet mee. Bovendien gaan de wagens naar 
het noorden en het zuiden. Naar het westen 
is niet nodig, want daar is de zee. Naar het 
oosten is niet nodig, want daar is de woes-
tijn. Uit het noorden of zuiden kwamen 
altijd de vijanden. 
In het zuiden wonen de Egyptenaren. Daar 
gaat de gevlekte wagen naar toe. Vanuit het 
Noorden komen de belangrijkste vijanden: 
Assyrië, Babel, Perzië. 
Naar het noorden gaan daarom zelfs twee 
wagens, de zwarte en de witte. Dat is niet 
voor niets. Babel is de stad van de goddeloos-
heid, de tegenpool van Jeruzalem, Nieuwtes-
tamentisch gezegd: de stad van de antichrist.    
De Heere bezoekt de aarde met Zijn oorde-
len. Hij neemt er geen genoegen mee dat Hij 
een klein beetje betekent in het leven van 
enkele gelovigen. Hij wil alles zijn in allen en 
Hij breekt alles af wat zich daartegen keert. 
Hij is de Heere van de hele aarde. Het is de 
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Heilige Geest Die de wereld voortstuwt naar 
het gericht. 
De Geest rust in het noorden
Waar loopt het allemaal op uit? We zouden 
er bang van worden. Het laatste vers van het 
laatste nachtgezicht is echter een machtig 
perspectief. Er wordt een ongelooflijk ver-
gezicht getoond aan de moedeloze inwoners 
van Jeruzalem en ook aan ons vandaag. Hoor 
maar: ‘Ga, ga het land door (vers 7)’. God 
spreekt tot Zacharia: ‘Zie, zij die zijn uitge-
trokken naar het land van het noorden, heb-
ben Mijn Geest doen rusten in het land van 
het noorden (vers 8)’. 
De Geest vindt rust in het land van het 
noorden, omdat de goddeloosheid wordt 
verslagen en verdreven. Dat betekent tege-
lijkertijd heil voor hen die zich van Babel af 
hebben gewend en zich hebben bekeerd tot 
de levende God. Dat betreft ook ballingen 
die in Babel achtergebleven zijn en ook hei-
denen (Zach. 6: 15 en 8: 22).  

De ware rust  
Wanneer de Heere Jezus wederkomt, zal 
Babylon ten onder gaan. Het wordt uitge-
roepen zoals we lezen in Openbaring 18: ‘Zij 
is gevallen, zij is gevallen, het grote Baby-
lon’. Het hemelse Jeruzalem, de stad van de 
volkomen schoonheid, daalt van God neer 
uit de hemel. De rust keert terug.  De strijd 
tegen de zonde is voorbij. De Geest kan rus-
ten, omdat er geen vijand meer is. De Kerk, 
kan eveneens gaan rusten omdat ze de strijd 
hier op aarde tegen de duivel en zijn rijk te 
boven is. 
Van de genoemde rust merken wij niet veel. 
Ons hart kan onrustig zijn vanwege de zonde 

in en om ons heen en vanwege vreselijke 
gebeurtenissen in deze wereld. Het kan ons 
moedeloos maken als we zien in onze dagen 
dat het Koninkrijk van God in Nederland 
en Europa eerder kleiner dan groter wordt. 
Christelijke normen en waarden verdwijnen. 
Ons hart wordt rustig als we eraan denken 
dat Gods raadsplan zich doorzet en dat Zijn 
raad bestaan zal. 
Is er nog onrust? De Heere Jezus nodigt ons: 
‘Komt allen tot mij die vermoeid en belast 
zijt en Ik zal u rust geven’. Is de rust aange-
vochten, straks ontvangen we de eeuwige 
sabbatsrust (Hebr. 4: 9). De bergen zijn van 
koper. Dat betekent: Niemand en niets kan 
dit van ons afnemen. 
                                
Gespreksvragen
1.  Er zijn mensen die spreken over toeval. 

Weer anderen laten zich leiden door het 
noodlot. Hoe beoordeel je dat in het licht 
van dit Schriftgedeelte?

2.  Voordat de zaken tot stand worden ge-
bracht liggen ze als het ware in bergeng-
ten besloten. Hoe is dat voor je ervaring? 
Wat houdt geloven in dat verband in 
(Hebr. 11: 1)?

3.  Het volk heeft het in ballingschap moei-
lijk met Gods weg (Jes.40: 27). Hoe kan 
dat vandaag voorkomen? Hoe ga je ermee 
om (zie ook Rom 8: 28)? 

4.  In Openbaring 6 hebben de kleuren wel 
een betekenis. Welke?

5.  In Psalm 87 komen we de naam Babel 
tegen. Wat zegt ons dat? Vergelijk ook 
Handelingen 2: 8 t/m 11. 

6.  Wij hebben de strijd niet tegen vlees en 
bloed maar tegen de overheden en de 
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machten (Efeze 6: 12). Wat merk je van 
de boze machten in deze wereld? Wat is 
de troost van Kolossensen 2: 17?

7. De Heere schenkt de rust in Christus. 
Waar en op welke wijze ervaren we dat? 
Spreek er met elkaar over door.


