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●  Bijbelstudie o.t.

H

Ds. J.H. Lammers

Eerste nachtgezicht: 
de Man tussen de mirten 

Zacharia 1: 7-17
Tijd

et is de vier en twintigste dag van de elf-
de maand (vers 7). Dat is de maand Sje-

bat, een Babylonische naam. Het is ook het 
tweede jaar van Darius. Omgerekend is het 
15 februari 519 v. Chr. Het is drie maanden 
na de toespraak in 1: 1-6 en vijf maanden na 
het begin van de tempelbouw (Haggai 2: 1). 
Het woord van de Heere komt tot Zacharia. 

Een Man op een rood paard
Zacharia ziet een diepte voor ogen gesteld 
(vers 8). Hij ziet een Man rijden op een rood 
paard. Hij staat tussen de mirten die zich in 
de diepte bevinden. Wie is deze Man? Hij 
staat aan het hoofd van de engelenmacht. 
Sommige uitleggers menen dat de Man en 
de Engel van de Heere (vers 11) dezelfde 
persoon is. Het kunnen volgens andere uit-
leggers twee verschillende personen zijn.  
Verder komen we een engel die tegen van 
wie Zacharias zegt dat die tot hem spreekt 
(vers 9). Zeg maar een tolkengel (zie ook 
vers 13, 14, 19, 2: 3, 4: 1,4,5; 5: 5,10, 6: 4). 
Dat hij tot hem spreekt kan ook betekenen 
dat hij in hem spreekt. Zeg maar een stem in 
zijn binnenste. 
Wie is de Engel van de Heere? Hij staat zo 
dicht bij de Heere dat Hij Hem vertegen-
woordigt en in Zijn Naam kan spreken. In 
Genesis 16 en Exodus 3 wordt de Engel van 
de Heere geïdentificeerd met God Zelf. We 
mogen in de Engel van de Heere de Zoon 
van God voor Zijn menswording zien. 

Mirt  
De mirt is een middelgrote struik met altijd 
groene, donker-glimmende bladeren en 
witte geurende bloemen. De struik groeit 
bij voorkeur in de omgeving van water. Ze 
stonden in die tijd aan de beide oevers van 
de Jordaan, in de kustvlakte en in de dalen 
rondom Jeruzalem. 
De Joodse naam van Esther is Hadassa of 
ook wel mirt. De bladeren van de mirt wer-
den gebruikt als versiering, onder andere bij 
bruiloftsfeesten. De mirt is een beeld voor 
de tere verhouding tussen de Heere en Zijn 
volk. De mirt komen we in de bijbel ook 
tegen in de profetie van Jesaja (zie 41: 19 en 
55: 13). 
Juist in de diepte ontstaat nieuw leven. De 
Heere onderhoudt het leven in de diepte. 
Altijd breekt de Heere ons, wanneer Hij in 
ons leven komt, onze eikenbomennatuur af. 
Hij brengt ons van de waangrootheid in het 
dal van de ootmoed.

Nog meer paarden
De ballingschap was voor het volk een 
diepte, maar ook na de ballingschap blijft 
de diepte bestaan. In de diepte laat de Heere 
Zijn volk niet aan hun lot over. Zacharia ziet 
nog meer dan alleen de Man op het Paard. 
Van alle kanten komen paarden aanrijden: 
rode, bruine en witte paarden. De kleuren 
worden genoemd om de groepen te onder-
scheiden, maar niet om ze te karakteriseren. 
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Special forces
Zacharia vraagt aan iemand die hij als zijn 
Heere aanspreekt, wat deze dingen beteke-
nen (vers 9). De engel die met hem spreekt, 
antwoordt: ‘Ik zal u laten zien wat deze din-
gen betekenen’. De Man tussen de mirten 
antwoordt: ‘Dit zijn degenen die de HEERE 
uitgezonden heeft om het land door te gaan 
(vers 10)’. Er worden engelen mee bedoeld. 
De Heere schakelt engelen in bij het volvoe-
ren van Zijn heilsplan. Deze engelen zijn de 
special forces van de Heere. Zij hebben in 
Zijn opdracht een onderzoek ingesteld in 
het land of, zoals je ook kunt vertalen, op de 
aarde. 
De Heere woont in de hemel. Dat wil niet 
zeggen dat Hij ver weg is. Vanuit de hemel 
houdt Hij de gehele aarde in het oog.  De 
Heere heeft een hofhouding van duizenden 
en duizenden engelen. Zij loven en prijzen 
Hem ten allen tijde (Lukas 2: 13,14). Verder 
worden zij erop uitgestuurd ten dienste van 
de Kerk op aarde (Hebr.1: 14). Ook al ne-
men wij de engelen niet waar, ze zijn er wel. 

Het is stil
De engelen rapporteren niet rechtstreeks aan 
God Die hen gezonden heeft, maar aan de 
Engel van de Heere Die tussen de mirten 
staat (vers 11). Ze nemen waar dat het stil 
op de aarde is.  Het is een beangstigende 
stilte. Op de achtergrond van deze woorden 
staat de profetie van Haggai, Haggai 2: 7, 8. 
Voordat de heilstijd van de Messias komt, zal 
de gehele wereld in beroering zijn. Van deze 
voortekenen is echter niets te bemerken. 
Voorbede
De Engel van de Heere wordt niet boos en 
verbitterd over de doodse stilte (vers 12). 
Hij blijft tussen de mirten staan en gaat bid-
den tot de HEERE van de legermachten. 

God, Die trouw is aan Zijn verbond, is de 
Almachtige. De Engel van de Heere vraagt: 
Hoelang is het nog? Hij benoemt de toorn 
van God die nog voortduurt. 
Jeruzalem en andere steden in Juda liggen 
er nog verwoest bij. Nog niet alle ballingen 
zijn teruggekeerd. De Engel van de HEERE 
bemiddelt tussen God en Zijn volk. 
Het getal zeventig herinnert aan Gods eigen 
woord (2 Kron. 36: 21 en Jeremia 25: 12). 
Deze zeventig jaren zijn over drie jaar voor-
bij.  

Troostrijke woorden
Er komt antwoord van de HEERE (vers 13). 
Het zijn goede en troostrijke woorden (vers 
13). Die woorden worden via de engel door-
gegeven aan de profeet. De Heere spreekt 
over toorn en nu over heil. Woorden die 
opwegen tegen nood en schuld, moeite en 
verdriet. We zouden zeggen: het Evangelie. 
Automatisch gaan de gedachten uit naar het 
begin van Jesaja 40.  

Naijver
Met grote naijver zet de Heere Zich in voor 
Jeruzalem en Sion (vers 14). Dat woord wijst 
op een diepe emotie bij God. Hij ziet om 
naar Zijn volk. 
In de kanttekening van de Statenvertaling 
lees ik: ‘Ofschoon de Heere een tijdlang Zijn 
hulp en bijstand aan Zijn Kerk onthouden 
had, nochtans beminde Hij haar, of een man 
zijn vrouw, en Hij heeft haar ter bekwamer 
tijd gered uit alle nood en wederwaardigheid, 
als een vader zijn kinderen’. 
De volkeren 
De Heere heeft de volken gebruikt als een 
instrument om Zijn volk te tuchtigen, zodat 
het tot bekering zou komen. Ook al duurde 
de ballingschap zeventig jaren, het was een 
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korte tijd (Jesaja 54: 7v). De volkeren zelf 
hebben een ander motief gehad voor hun 
handelen. Ze bekommeren zich niet om God 
en Zijn oordeel. Ze wilden het volk vernieti-
gen. Het oordeel zal hen nu treffen (vers 15).

Jeruzalem
De Heere gaat weer wonen in Jeruzalem 
(vers 16). De herbouw van de tempel is wel 
begonnen, maar is nog niet voltooid. De 
Heere gebruikt voor de bouw een meetlint. 
Zacharia krijgt de opdracht om verder te 
preken. De steden in Juda kunnen er niet 
verwoest bij blijven liggen. Ze zullen over-
vloeien van het goede, dat is het Messiaanse 
heil. Dat goede zal zo groot zijn dat de be-
woners niet binnen de muren kunnen blij-
ven. Het Joodse land zal te klein zijn om het 
te bevatten. Het oordeel heeft gelukkig niet 
het laatste woord. Kort gezegd: De Heere zal 
Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkie-
zen (zie Psalm 69: 36, 37).

Uitzicht
Wat voor de tijd van Zacharia nog niet dui-
delijk is, blijkt in de volheid van de tijd. De 
Zoon van God verliet de hemelse heerlijk-
heid en is naar het mirtebos, het tranendal, 
hier op aarde gekomen. De Heere Jezus 
overwon door Zijn sterven en opstanding de 
duivel, de zonde en de dood. Na Pinksteren 
laat de Heere het Evangelie verkondigen van 
Jeruzalem tot het uiterste van de aarde. De 
gemeente uit Israël en de volkerenwereld is 
een tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 
3: 16). De Heere doet uitzien naar de dag 
dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt van God 
uit de hemel. De Heere Zelf is de tempel 
en het Lam (Openbaring 21: 22). Er zullen 
geen diepten meer zijn. 
       

Gespreksvragen  
1.  Wie is de Engel van de Heere? Spreek 

over deze bijzondere verschijning vanuit 
Genesis 16 en Exodus 3. 

2.  Israël is als een mirt, een eenvoudige, on-
aanzienlijke struik. De wereld let meer op 
de ceders van Libanon en de eikenbomen. 
In hoeverre lijkt de kerk op een mirt? 

3.  Zijn er diepten in uw leven geweest? Hoe 
heeft u dat ervaren? Wat leren we van 
Psalm 130, een Psalm uit de diepte? 

4.  In Openbaring 6: 2 wordt de Heere Jezus 
getoond als zittend op een wit paard. Hij 
is de Overwinnaar in de strijd. Welke 
troost biedt ons dat bij alles wat in de 
eindtijd gebeurt? 

5.  Wat zijn engelen? Welke taak hebben ze 
gekregen van de Heere? Kun je engelen 
zien?

6.  In welk opzicht is stilte gunstig en in welk 
opzicht ongunstig? 

7.  Wat kunt u zeggen over de voorbede van 
de Zoon van God Die mens geworden 
is (zie bijv. Rom. 8: 14 en 1 Joh 2: 1). 
Betekent dit dat wij niet meer hoeven te 
bidden? Hoe is het met uw gebedsleven 
gesteld?   


