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et zesde en zevende visioen lijken veel 
op elkaar. Soms worden ze als een een-

heid gezien. Toch is er onderscheid. Gaat het 
in het zesde visioen meer om zondaren die 
door de vloek worden getroffen, nu gaat het 
om de goddeloosheid die wordt verwijderd. 

De efa
Na een oponthoud komt de tolkengel weer 
tevoorschijn. Hij vestigt de aandacht op 
een voorwerp (vers 5). Zacharia herkent het 
niet meteen (vers 6). De engel legt uit dat 
het een efa is. Dit is een inhoudsmaat die in 
elke Joodse woning aanwezig was. Het was 
bedoeld voor droge stoffen, zoals graan. Het 
was de grootst denkbare maat, ergens tussen 
de 30 en 40 liter. Er zitten een paar hand-
vatten aan de efa, zodat twee personen deze 
kunnen dragen. 

Dat de efa levensgevaarlijk is, legt de engel 
onmiddellijk uit in vers 6: ‘Dat is het oog 
dat over hen waakt in heel het land’. We 
zouden ook kunnen vertalen: ‘Zo ogen ze in 
heel het land’. Zo zien ze eruit. We zouden 
bij het oog ook aan het oog van God kun-
nen denken (zie ook 4: 10). De Heere ziet 
alles. Het is ook mogelijk om te lezen in het 
Hebreeuws: ‘Zo is hun ongerechtigheid’. Het 
woord ‘oog’ en het woord ‘ongerechtigheid’ 
lijken in het Hebreeuws heel veel op elkaar. 
De ene betekenis is niet in strijd met de an-
dere. 
Een efa werd gebruikt voor de handel. Blijk-
baar bedroog men elkaar veelvuldig in die 
tijd in maten en gewichten. Men had van de 
ballingschap niet veel geleerd. Hoewel ze ge-
louterd waren, hadden ze daar het oude leven 
niet achtergelaten. Er was nog veel meer wat 
niet goed was. Als de Heere ons doet zien 
wie we zijn, ontdekken we dat de zonden 
vele zijn. Ze zijn meer dan de vele graankor-
rels in een efa. 

Een loden deksel
We letten nog verder op de efa en we zien 
dat er een deksel van lood op ligt (vers 7). 
Lood is zwaar. We krijgen de indruk dat het 
de bedoeling is dat dat gene wat zich onder 
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het deksel bevindt daar moet blijven. De 
reden kan zijn dat je het er bijna niet weer 
inkrijgt, wanneer het er eenmaal uitgekomen 
is. Een andere reden kan zijn dat de inhoud 
levensgevaarlijk is. Het is dodelijk voor de-
gene die er mee te maken krijgt. Vandaag zou 
er een doodskopsteken op die efa staan: Af-
blijven, niet open maken.

Het deksel opgelicht
Het zware deksel van de efa wordt een klein 
beetje opgelicht (vers 7). Onder het deksel zit 
een vrouw opgesloten. Het is vreemd dat een 
vrouw in zo’n kleine inhoudsmaat past. Het 
is mogelijk dat een kleine afbeelding van een 
vrouw bedoeld is, zoals de beeldjes die volop 
in Israël gevonden zijn en gewoonlijk de go-
din Asjera voorstellen (2 Kon.18: 4; 23: 6-7). 
Het kan ook zijn dat Zacharia een vat ziet dat 
veel groter is, maar de vorm heeft van een efa. 
De vrouw is een symbool voor religieuze hoe-
rerij. Dat wil niet zeggen dat de vrouw slech-
ter zou zijn dan de man. Wel doet de zonde 
zich te allen tijde beminnelijk en bekoorlijk 
voor. De blijdschap die het brengt, is voor 
een moment. In werkelijkheid maakt het ons 
leven stuk en brengt het ons het eeuwig on-
geluk. De engel stelt de vrouw aan Zacharia 
voor met de woorden ‘dit is vrouwe Godde-
loosheid’. Goddeloosheid is het tegenoverge-
stelde van gerechtigheid.

Het deksel teruggeplaatst
Het is maar goed dat de vrouw opgesloten 
zit in de efa en dat er een deksel van lood 
op zit. De Heere houdt de zondemacht als 
een gevangene in toom.  In het licht van het 

Nieuwe Testament zeggen we dat dat waar is 
om Christus wil. Hij is gestorven voor onze 
zonden en opgewekt om onze rechtvaardi-
ging. Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gege-
ven om uit te delen wat de Heere Jezus heeft 
verdiend. Door de Heere Jezus worden we 
verlost van de straf van de zonde en de heer-
schappij van de zonde. 
De zonde is door Christus onttroond, maar 
accepteert dat niet zomaar. De zonde wordt 
dan wel voorgesteld als een vrouw, maar dat 
wil niet zeggen dat de zonde zwak is. De 
vrouw beschikt over een geweldige mannelij-
ke kracht. Het loden deksel van de efa wordt 
door haar opgelicht en ze probeert te ont-
snappen. De zonde wil niet gevangen zitten. 
De zonde wil zich uitleven. Ze wil uitgaan en 
omzwerven over het gehele land. 
De profeet kan de vrouw niet tegenhouden. 
Wij evenmin. De Heere beschermt ons en 
houdt de zonde voor ons op afstand. De 
tolkengel die niet alleen spreekt, maar ook 
handelend optreedt, duwt haar terug en werpt 
het loden gewicht op de opening ervan (vs.8). 
De goddelijke kracht is gelukkig sterker dan 
de macht van de zonde en van de satan.  
  
De efa weggebracht
De zonde is gevangen, maar is nog aanwezig. 
Het gevaar is er dat ze opnieuw probeert uit 
te breken. Ze moet worden weggevoerd. Za-
charia slaat zijn ogen op en ziet dat er twee 
vrouwen aan komen vliegen. Ze hebben 
vleugels als die van een ooievaar. Zij tillen de 
efa op en vliegen hoog in de lucht ermee weg 
(vers 9). 
Wie worden er met deze twee vrouwen be-
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doeld? De Kanttekening zegt: ‘Door de ene 
vrouw werd, naar sommiger gevoelen, ver-
staan de barmhartigheid van God over Zijn 
volk, door de andere, de strenge gerechtig-
heid over de vijanden van hetzelve’. Ik houd 
het erop dat het boodschappers zijn van 
God. Worden er engelen bedoeld, dan is dit 
de enige plaats in de schrift waar engelen be-
schreven worden als vrouwen i.p.v. mannen. 
De wind is in haar vleugels. Voor het woord 
‘wind’ staat er in het Hebreeuws een woord 
dat ook ‘adem’ of ‘geest’ betekenen kan. We 
denken aan de Pinksterdag. Er kwam uit 
de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag (Handelingen 2: 2). De Geest Zelf 
blaast de zonde weg uit het midden van Zijn 
volk.
Waarom een ooievaar? We moeten er maar 
niet te veel betekenis aan hechten dat de ooi-
evaar een onreine vogel is (Lev.11: 19). Waar 
het hier om gaat, is dat de ooievaar verre 
afstanden aflegt. 

Sinear
Op Zacharia’s vraag waarheen ze de efa bren-
gen, antwoordt de engel dat ze voor haar een 
huis gaan bouwen in het land Sinear (vs.10-
11). De efa gaat van het westen naar het oos-
ten. Dat is een grote afstand. Zeker voor die 
tijd, toen er nog geen auto’s en vliegtuigen 
waren. De afstand is onoverbrugbaar, ver. 
Automatisch gaan mijn gedachten uit naar 
Psalm 103: 6 (ber.) ‘Zo ver het west verwij-
derd is van ’t oosten, zo ver heeft Hij om 
onze ziel te troosten, van ons de schuld en 
zonden weggedaan’. De Heere doet de zon-
den van Zijn volk radicaal weg. Nooit meer 

kan het kwaad terugkeren om Gods volk in 
de problemen te brengen.
Sinear is de oude naam voor Babel, waar 
een toren werd gebouwd tot in de hemel 
(Gen.10: 10). Uit de ballingschap in Babel 
zijn de Joden verlost. Nu wordt de zonde 
in ballingschap geleid. Daar hoort de zonde 
thuis. Er wordt voor de zonde een huis of 
ook wel een tempel gebouwd. De zonde 
wordt daar op een podium geplaatst. Ie-
dereen kan haar zien en aanbidden. Sinear 
wordt een plaats vol goddeloosheid. 

De antichrist
De vrouw is het symbool voor het kwaad, 
dat zich tegen God verheft door de eeuwen 
heen. We denken aan de antichrist, die in 
de eindtijd komen zal. Johannes noemt later 
in het boek Openbaring Babel de moeder 
van hoererij (Openb.17: 1,5), en alle lan-
den laat drinken van haar hoererij en toorn 
(Openb.14: 8). Op één dag zal Babel echter 
verwoest worden (Openb.18: 10,19-21). 

En wij? 
Duidelijk is dat Christus scheiding brengt 
tussen Babel en Jeruzalem. Voor ons is het de 
vraag: Horen we bij Babel of Jeruzalem? Hoe 
ik dat weet? In Jeruzalem zeggen de bewo-
ners: ‘Heere, wat is Uw wil’? In Babel doet 
men wat goed is in eigen ogen. 
Uit onszelf zijn we een bewoner van Babel. 
Door Zijn Heilige Geest trekt de Heere zon-
daren uit de stad van het verderf naar de stad 
die fundamenten heeft. Hij maakt ons tot 
een bewoner van Jeruzalem en doet ons leven 
als een bewoner van Jeruzalem. Als pelgrims 
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leven we toe naar de dag dat het nieuwe Je-
ruzalem neerdaalt uit de hemel.  

Gespreksvragen
1.  Van God wordt gezegd dat Hij ogen 

heeft. Hoe ervaar je dat? 
2.  De zonde komt verleidelijk over. Hoe 

blijkt dat vandaag concreet? Hoe ga je 
ermee om?

3.  Jezus heeft geleerd: ‘Leid ons niet in ver-
zoeking, maar verlos ons van de boze.’ 
Wat betekent dit gebed (vgl. Heidelbergse 

Catechismus, vr. en antw.127)?
4.  Kan een gelovige zover komen dat hij 

nooit meer zondigt? M.a.w. bestaat er per-
fectionisme in het leven van de gelovige?

5.  Zoek eens Bijbelteksten op waarover de 
ooievaar gesproken wordt. Wat leert u? 

6.  Onze cultuur is wel eens een Babelcultuur 
genoemd. Wat wordt ermee bedoeld? Hoe 
is onze houding in deze cultuur? 

7.  Is de heiliging van ons leven iets wat God 
doet of wat wij zelf doen? Spreek er met 
elkaar over.


