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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.H. Lammers

De belofte van de Spruit
Zacharia 6: 9-15

oor middel van acht visioenen heeft de 
Heere de bouwers van de tempel willen 

bemoedigen. In dit schriftgedeelte hebben we 
niet meer met een visioen te maken. Wel krij-
gen we de indruk dat deze openbaring snel 
na de nachtgezichten gekomen is (vers 9). 
Zacharia krijgt een bevel om een symbolische 
handeling te verrichten. We mogen aanne-
men dat hij de opdracht ten uitvoer brengt. 
De symbolische handeling is te zien als een 
climax van de nachtgezichten. 

De kroon
Drie mannen zijn uit Babel naar Jeruzalem 
gekomen: Cheldaï, die in vers 14 Chelem 
wordt genoemd, Tobia en Jedaja. Ze heb-
ben hun intrek genomen in het huis van 
Josia, de zoon van Zefanja (vers 10). Wat is 
de reden van hun komst? De Joden in Babel 
hebben vernomen dat het er met herbouw 
van de tempel niet zo best voor stond. Toen 
hebben ze een inzameling gehouden en drie 
broeders afgevaardigd om de opbrengst, een 
hoeveelheid zilver en goud, naar Jeruzalem te 
brengen. Dat meeleven zal de bouwers onge-
twijfeld goed hebben gedaan.
De Heere blijkt echter een andere bestem-
ming voor deze gaven te hebben. Hij stuurt 
Zijn profeet Zacharia naar het huis van Josia 
om het zilver en het goud te nemen. Hij 
hoeft er niet eens om te vragen, Hij mag er 
zomaar beslag op leggen (vers 11). Alsof de 
Heere wil zeggen: het behoort Mij toe. Ik 

mag het voor Mijn doel gebruiken. 
Zacharia moet een kroon maken, of laten 
maken. Er wordt een meervoud gebruikt. 
Zijn er twee kronen bedoeld? Het meervoud 
wijst erop dat de kroon bestaat uit verschil-
lende zilveren en gouden ringen. Dat het om 
één kroon gaat, bewijst het enkelvoud van de 
werkwoordsvorm in vers 14.
Zacharia moet de kroon op het hoofd van 
Jozua, de hogepriester, zetten. Dit is zeer 
ongebruikelijk. Bij het hogepriesterlijke 
ambt hoort immers niet een kroon, maar een 
tulband (3: 4). Een kroon hoort toch op het 
hoofd van een koning? Maar Jozua is geen 
koning. Nog een vraag is: moeten het ambt 
van priester en van koning niet strikt geschei-
den blijven? Toch krijgt Jozua deze kroon. 
Hij heeft namelijk een bijzondere boodschap. 
De hogepriester Jozua wijst heen naar een 
andere Hogepriester, de Hogepriester van 
het nieuwe verbond. Deze Hogepriester is de 
Heere Jezus, de Zaligmaker van zondaren.

De Spruit
Zacharia moet voorzeggen dat er een Man 
komt, Wiens naam SPRUIT is (vers 12). 
Die naam kwamen we in hoofdstuk 3: 8 ook 
al tegen. Het gaat om Gods Knecht, Die in 
de volheid van de tijd zal verschijnen. Jesaja 
spreekt ook van Hem: ‘Want er zal een Twijg-
je opgroeien uit de afgehouwen stronk van 
Isaï, en een Loot uit Zijn wortels zal vrucht 
voortbrengen (Jesaja 11: 1)’.
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Jezus wordt geboren in Bethlehem en komt 
in armoede en vernedering. ‘Want Hij is als 
een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, 
als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glo-
rie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er 
geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden 
hebben (Jesaja 53: 2)’. Hij is de Priester Die 
Zichzelf gaat offeren. Het Lam van God Dat 
de zonde van de wereld wegneemt. 

Koning en Priester
Hoe kan het dat Zerubbabel niet wordt 
genoemd? Is de tempel al voltooid en is 
Zerubbabel overleden? Sommige uitleggers 
veronderstellen het. Zerubbabel wordt niet 
in de handeling betrokken, omdat de Mes-
sias wordt bedoeld Die in de toekomst zal 
optreden. Verwachten de Israëlieten het van 
Zerubbabel? Ze moeten weten dat hij slechts 
een schaduw is van de Messias. 
De kroon die Zacharia op het hoofd van Jo-
zua moet zetten, wijst op de koninklijke ma-
jesteit van de Messias (vers 13). Hij zal zitten 
en heersen op Zijn troon. Tegelijkertijd zal 
Hij Priester zijn. Deze gedachte komt overeen 
met het Psalmboek, waarin twee gezagsvor-
men ook al in één persoon komen. We horen 
over de Zoon van God, Die over alle landen 
regeert (Ps. 2: 2, 6-8) en Die Priester is in 
de orde van Melchizedek (Ps. 110: 2,4). De 
schrijver van de brief aan de Hebreëen beves-
tigt het (Hebr. 5: 1-10; 7: 1-25).

Vrede
We horen over een vredesberaad. Dat is niet 
een beraad van de Vader, de Zoon en de Hei-
lige Geest in de stille eeuwigheid, zoals in het 
verleden is gedacht. Bedoeld is ook niet, zoals 
in de sekte van Qumran gedacht is, dat er 
twee messiassen zouden zijn. Bedoeld is dat 
de Koning en de Priester in één persoon met 

elkaar verbonden zijn. 
Het gevolg van dit beraad is dat er vrede 
komt. De Heere geeft vrede met God door 
het offer dat Hij als Priester brengt. Hij deelt 
de vrede uit als Koning en bewaart bij die 
vrede. 
Ontbreekt het je aan vrede? Bid en Hij 
schenkt een vrede die anders is dan de vrede 
van de wereld. Het is een vrede die alle 
verstand te boven gaat. Wat Zijn liefde als 
Priester wil bewerken, ontzegt Hem Zijn ver-
mogen als Koning niet. 

De tempel
Van deze Priester-Koning, Die vandaag in 
de hemel op de troon zit en vandaar regeert, 
wordt nog iets gezegd: ‘Hij zal de tempel 
van de Heere bouwen’ (zowel vers 12 als 13). 
Welke tempel? De tempel die men onder 
leiding van Zerubbabel aan het herbouwen 
is? Zeker, maar die tempel zal eens weer wor-
den afgebroken. Daarom gaat het hier om 
een andere tempel, de tempel van het nieuwe 
verbond. 
De Messias zal de eigenlijke Tempelbouwer 
zijn, Die verheven is boven Zerubbabel. Hij 
bouwt door de prediking van het Heilig 
Evangelie. Met de tempel wordt de gemeente 
bedoeld (Efeze 2: 19-22)’.  
Van deze tempel is Christus Zelf het Fun-
dament én de Bouwmeester. Dode stenen 
maakt Hij tot levende stenen. De stenen 
worden ingemetseld in het huis van God en 
vormen met elkaar een eenheid. Ze zijn met 
elkaar verbonden en samen met Hem. 
Bouwen wij op Hem, of hebben we onze 
eigen fundamenten? Verwachten we het van 
onze werken of gevoelens? Die houden geen 
stand, maar vallen om. Laten we bouwen op 
de Heere Jezus alleen. Paulus schrijft: ‘Voor 
u dan, die gelooft is Hij kostbaar (1 Petrus 2: 
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5)’. Voor de ongehoorzamen geldt dat Hij 
een steen is, over wie men struikelt (1 Petrus 
2: 7). 

Andere bestemming van de kroon
Wat we lezen in vers 14 en 15, hoort niet 
meer bij wat Zacharia aan Jozua moet zeg-
gen, maar is wel het woord van de HEERE. 
De kroon die Zacharia moet laten maken, 
krijgt nog een andere bestemming. Ze moet 
in de tempel worden opgehangen. Het zal 
ter gedachtenis zijn van de mannen, die het 
zilver en goud hebben geschonken. 
Naast de drie mannen die al genoemd zijn, 
wordt nu Chen, de zoon van Sefanja, ge-
noemd. Is dat omdat hij zijn medewerking 
heeft getoond? Misschien was hij wel de 
goudsmid die de kroon heeft gemaakt. 
Dit alles heeft nog een hogere betekenis. De 
daad is profetie van een tijd, waarin mensen 
van verre zullen komen om te bouwen aan 
de tempel (vers 15). Er kan gedacht zijn aan 
achtergebleven ballingen die helpen bij de 
tempelbouw. Vooral wordt gedacht aan Jo-
den en heidenen die toegebracht worden bij 
de bouw van de gemeente door de Messias.  

Tenslotte
De kroon is in de tempel te zien voor pries-
ters en ook voor de bezoekers van de tempel. 
Het verwijst naar de belofte dat God Zijn 
plannen zal waarmaken. Hoe het ook gaat 
en wat er ook gebeurt in ons leven en in het 
leven van deze wereld, Hij zal het voltooien 
(Psalm 138: 8).
De profeet eindigt met een oproep, die 
herinnert aan Deuteronomium 28: 1. Hij 
wekt krachtig op om naar de stem van de 
HEERE te horen. Dat houdt in vertrouwen 
op de beloften en het doen van de geboden 
van de HEERE. Met deze oproep eindigen 

wij de bijbelstudies over de nachtgezichten 
van Zacharia. Alleen in de weg van geloof en 
van gehoorzaamheid zullen wij delen in Zijn 
heil.

Gespreksvragen
1.  Wat zegt het meeleven en het financieel 

bijdragen door de Joden in Babel voor ons 
meeleven met en bijdragen aan de op-
bouw van de gemeente?

2.  Wat houdt het in dat Christus Priester is? 
Wat betekent dat voor jou persoonlijk?

3.  Wat houdt het in dat Christus Koning is? 
Wat betekent dat voor jou persoonlijk?

4.  Wat is het verschil tussen een dode en 
levende steen? Hoe word je een levende 
steen?

5.  Hoe zie je de verhouding van kerk en 
overheid vandaag? 

6.  In de bijbelstudie heb ik de visie afge-
wezen dat het in vers 13 gaat om het 
vredesberaad van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest, ook wel het verbond van de 
verlossing genoemd. Wat wordt hiermee 
bedoeld? Kun je andere teksten in de bij-
bel noemen die daarover spreken?  

7.  Wat is vrede? Zoek eens teksten op in de 
Bijbel die met vrede te maken hebben. 
Welke spreekt je het meeste aan?

8.  Hoe helpen we elkaar om naar de stem 
van de Heere te luisteren?


