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Ds. J.H. Lammers

Tweede nachtgezicht: 
de horens en de smeden 

Zacharia 1: 18-21

Inleiding
et tweede nachtgezicht staat niet los van 
het eerste. Ruiters hebben gemeld dat 

het overal op aarde stil is. Er is nergens be-
weging die wijst op de komst van Gods Ko-
ninkrijk. De teruggekeerde ballingen hebben 
het zich anders voorgesteld. Juda en Jeruza-
lem liggen er desolaat bij. Ze moeten weten 
dat het vanwege hun zonden is, zoals aan-
gekondigd is (Lev.26: 27-33). In het tweede 
visioen laat de Heere zien dat Hij aan Zijn 
verbond denkt. Is dat omdat het volk zich 
heeft bekeerd tijdens de ballingschap? Het is 
vooral vanwege de genade van de Heere.   
  
Vier horens 
Zacharia ziet in een visioen in de nacht op-
nieuw iets onverwacht wat hem verrast. Hij 
ziet vier horens (vers 18). Hij vraagt de engel 
die met hem spreekt: ‘Wat betekenen deze 
horens (vers 19)?’ Hij belijdt zijn onwetend-
heid. Hoewel hij profeet is, weet hij niet 
alles. De engel zegt: ‘Dat zijn de horens die 
Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.’

Merkwaardig is de volgorde: Israël tussen 
Juda en Jeruzalem in. Slaat Israël op het 
tienstammenrijk en Juda op het tweestam-
menrijk? Het kan ook zijn dat Juda en Israël 
beide aanduidingen zijn voor Juda en dat 
Israël een preciezere definitie is van Juda, 
een soort erenaam. Van Juda is Jeruzalem de 
heerlijke hoofdstad. 

Betekenis van de horens
Dieren, zoals een stier, hebben een hoorn. 
Een hoorn is een symbool van kracht. Bij 
het getal vier denken we aan de vier wind-
streken. De vier horens zijn een beeld van de 
wereldmachten, die vijandelijk staan tegen-
over Israël. 
Er zijn uitleggers die stellen dat de vier ho-
rens zien op de Assyriërs die het tienstam-
menrijk in ballingschap voerden in 722 v. 
Chr., de Babyloniërs die het tweestammen-
rijk in ballingschap leidden in 586 v. C. in 
Babel, de Perzen die het volk op dat moment 
overheersten en de Grieken en alle andere 
aardse machten die Israël in de toekomst 
zouden aanvallen.
Andere uitleggers denken aan de vijanden 
in het noorden, zoals de Assyriërs, Babylo-
niërs en Samaritanen; de Egyptenaren in het 
zuiden; de Filistijnen in het westen en de 
Ammonieten en de Moabieten in het oosten. 
Het is niet per se noodzakelijk om aan vier 
afzonderlijke wereldrijken te denken, maar 
het kan ook wijzen op de gezamenlijke vij-
anden van God, de totale wereldmacht die 
Gods volk onderdrukt. 

Antigoddelijke machten
Het is niet moeilijk om de lijn door te trek-
ken naar alle anti-goddelijke krachten (Da-
niel 7: 7 ev en 8: 3 ev). Het beest uit de zee 
(Openb. 13: 1 ev) die wijst op de antichrist, 
heeft tien horens. In elke tijd heeft de Kerk 
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die de Heere verzamelt uit Israël en de vol-
kerenwereld aanvallen van angstaanjagende 
horens te verduren. Krijgen wij hiermee te 
maken? Ons overkomt niet iets vreemds. 
Jezus heeft het meegemaakt op Golgotha 
(Psalm 22: 13). De haat van de wereld over-
komt ons om Christus wil. 
De tegenstand zal tot de laatste dag door-
gaan.
  
Vier smeden
De HEERE, de trouwe God van het ver-
bond, toont Zacharia vervolgens vier smeden 
(vers 20). Weer is Zacharia onwetend en 
vraagt: ‘Wat komen die doen?’ Hij verwacht 
blijkbaar een handeling. De HEERE zegt: 
‘Dat waren de horens die Juda verstrooid 
hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon 
opheffen.’ Dat wijst op vernedering en ellen-
de (Richteren 8: 28 en Job 10: 15). De Joden 
verliezen hun zelfvertrouwen en levensmoed. 
De smeden zijn echter gekomen om de ho-
rens van de heidenen angst aan te jagen en 
neer te werpen. 
Om deze woorden te begrijpen moeten we 
weten wat een smid is. Vroeger had je in elke 
plaats een smid. Een smid is een bewerker 
van metaal. In de smidse, de werkplaats van 
de smid, stond een aambeeld, een ijzeren 
blok. Het metaal werd eerst gloeiend heet 
gemaakt en vervolgens door een hamer ge-
vormd op het aambeeld. 
Voor het woord smid wordt een woord ge-
bruikt dat betekent: arbeider in steen, hout 
of metaal. Ook de kunstige handwerkers aan 
de tabernakel, Bezaleël en Aholiab, worden 
zo genoemd (Ex 35: 35 en 38: 23). Er is een 
even groot aantal smeden als horens. Tegen-
over elke hoorn heeft de Heere een smid. De 
Heere zal de vijanden op Zijn goddelijk aam-
beeld stukslaan. 

De Heere gebruikt mensen
Wie worden met de smeden bedoeld? Er 
zijn uitleggers die wijzen op mensen die een 
middel in de hand van de Heere mogen zijn 
(Matthew Henry). Hij gebruikt mensen die 
de kunde en het gereedschap hebben om de 
horens te verbreken. Genoemd worden de 
namen van Zerubbabel, Jozua, en enkele de-
cennia later Ezra en Nehemia. Zij zetten de 
herbouw van de stad Jeruzalem en de tempel 
voort, ondanks de tegenstand.
Er is een groot verschil tussen een hoorn en 
een smid. Beiden zijn symbolen van kracht. 
De hoorn ziet op de brute kracht, de smid 
ziet op de kracht van de wijsheid. Een stier 
kan met zijn horens alles kort en klein slaan, 
de smid echter is een soort kunstenaar. Hij 
maakt een kunstwerk uit het harde materiaal 
dat voor hem ligt. De hoorn is het teken van 
de zonde, van het vlees, de smid is teken van 
de Heilige Geest.      

Over het algemeen is het voor ons mensen 
gemakkelijker af te breken dan op te bou-
wen. Om een werker te zijn in Zijn Konink-
rijk hebben we bekering nodig. Daar zorgt 
de Heere Zelf voor. Vanuit de hemelse smid-
se arbeidt Hij aan ons. Daarvoor gebruikt 
Hij de beitel en de moker. Het doet pijn als 
Hij door Zijn Geest in ons werkt. Hij werkt 
echter niet om ons te vernietigen, maar tot 
ons heil. Hij vernieuwt ons naar het beeld 
van de Heere Jezus. 

De ene macht verbreekt de andere
Er zijn andere uitleggers die erop wijzen dat 
met de vier smeden niet per se personen wor-
den bedoeld, maar machten. Het getal vier 
wijst dan weer op de vier windstreken. Het 
zijn wereldmachten. De ene wereldmacht 
vernietigt de andere. Voor elke hoorn een 
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smid. De Heere laat vijanden van Zijn volk 
te niet doen door andere vijanden. 

Geldt het niet van alle wereldmachten dat ze 
opgaan, blinken en verzinken? Door middel 
van de Perzen heeft de Heere Babel gebro-
ken. De Grieken hebben de macht overgeno-
men van de Perzen en de Romeinen weer van 
de Grieken, totdat uiteindelijk het Konink-
rijk van God overwint. In de volheid van de 
tijd wordt Jezus geboren (Lukas 2: 1-7).
Het lijkt erop dat de Heere Jezus het verliest. 
Hij gaat naar het kruis en sterft. Hij staat 
echter op uit de dood en verbreekt alle ho-
rens. Hij gaat zitten aan de rechterhand van 
de hemelse Vader en triomfeert over de boze 
machten. Hij verlost Zijn gemeente, zonder 
dat ze er zelf iets voor behoeven te doen. De 
duivelse macht vernietigt zichzelf. Daarom 
mag het ons worden verzekerd: ‘de poorten 
van de hel zullen haar (de gemeente van 
Christus) niet overweldigen (Matth.16: 18).’ 
De Heere houdt Zijn gemeente vast door 
allerlei crises heen.
 
Geloof  
Ik wil u wijzen op een verschil tussen vers 18 
en 20. Zacharias ziet de horens. De smeden 
moeten hem worden getoond. Daar moet 
speciale aandacht voor worden gevraagd. 
De ogen moeten worden geopend voor de 
verlossing van de Heere. Onze ogen zijn im-
mers gesloten voor Zijn heil. Het is de Heere 
Die de ogen opent en ons geeft te zien dat 
de verlossing van Hem is. Met onze gewone 
ogen zien we de dreigingen en het maakt ons 
bang. De Heere geeft ogen van het geloof, 
zodat we weten veilig te zijn in Zijn handen 

De horens van het altaar
In dit gedeelte horen we over vier horens. 

Heeft Zacharia gedacht aan de vier hoeken 
van de altaren in de tempel? Deze hadden als 
functie om er offerdieren aan vast te binden. 
Er werd offerbloed aan die horens gestre-
ken (Exod. 29: 12; Lev. 4: 7, 25 enz.). Het 
betekent dat een boetvaardige zondaar heil 
en hulp mag verwachten van de Heere. Vier 
horens wil zeggen: of je nu komt van oosten, 
westen, noorden en zuiden, ieder is bij de 
Heere welkom. Onder deze horens kan nie-
mand anders bedoeld zijn dan de beloofde 
hoorn van het heil uit het huis van David 
(Ps. 132: 17; Luk.1: 69).

Gespreksvragen
1.  Zacharia is voor ons tot een voorbeeld van 

leergierigheid. Hoe kan het dat er soms 
sprake is van betweterij in de gemeente? 
Hoe leren wij om leergierig te zijn? 

2.  Wat is antisemitisme? Hoe zie je dat in de 
geschiedenis? En vandaag? Hoe kun je je 
hiertegen verzetten? 

3.  Wat is de antichrist? Wat horen wij in 2 
Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13 
over de antichrist?  Hoe kom je de anti-
christ vandaag tegen?

4.  We horen over horens. Wat zegt het ons 
dat ook het Lam wordt getoond met ho-
rens (Openb. 5: 6)?

5.  Hoe kun je het werk doen van een smit? 
Wat is hiervoor nodig?

6.  Hoe zie je in onze tijd dat de ene macht 
de andere macht teniet doet?

7.  Lees Psalm 91. Over welke dreiging wordt 
in deze psalm gesproken? Wat is het hou-
vast van de gelovige? 


