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et volk ondervindt na de ballingschap 
veel problemen bij de herbouw van de 

tempel. De Heere bemoedigt hen en hun lei-
ders. In hoofdstuk 3 hoorden we over Jozua, 
in dit hoofdstuk gaat het over Zerubbabel. 

Een gouden kandelaar
De tolkengel wekt Zacharia, zoals iemand 
uit zijn slaap wordt gewekt (vers 1). Zacha-
ria mag zeggen wat hij ziet (vers 2). Hij ziet 
een massief gouden kandelaar (menora) met 
daarboven een olievaatje en daarboven zeven 
bijbehorende lampen. Deze kandelaar lijkt op 
de kandelaar uit de tabernakel (Ex.25: 31-
37). De kandelaar stond in het heilige tegen-
over de tafel der toonbroden en was gemaakt 
naar hemels model (Num. 8: 4). Het had de 
vorm van een bloeiende plant (Ex 37: 17-24) 
In de tempel van Salomo stonden tien kan-
delaren (2 Kron. 4: 7). Elke morgen moest de 
kandelaar door de priesters met olie worden 
gevuld om ‘s avonds en ‘s nachts te kunnen 
branden. De lamp mocht niet uitgaan 
(Ex. 27: 20).
Waarom was dit zo belangrijk? De kandelaar, 
die de lamp van God wordt genoemd 
(1 Sam. 3: 3) hield een belofte in voor het 
volk: het is een symbool van Gods lichtende 
tegenwoordigheid onder Zijn volk. In de bal-
lingschap is de kandelaar letterlijk en figuur-
lijk weggenomen. 
De kandelaar in het visioen is anders dan die 
van de tabernakel en de tempel. Zacharia 

ziet zeven lampen en telkens zeven (letterlijk: 
zeven en zeven) toevoerbuisjes aan de lampen 
die erboven zitten.  
De olie, die als brandstof dient voor de 
lampen, is rechtstreeks afkomstig van olijf-
bomen die naast de kandelaar geplant zijn 
(vers 3). In een tijd van gebrek aan olijfolie 
(Hag.1:10-11) voorziet God Zelf in de olie. 
Er is een bron, waaruit voortdurend olie 
stroomt.  

Onwetendheid
Zacharia vraagt aan de tolkengel: ‘Mijn Hee-
re, wat betekenen deze dingen’ (vers 4)? De 
tolkengel antwoord hem: ‘Weet u niet wat 
deze dingen betekenen’? Zacharia antwoord: 
‘Nee, mijn Heere (vers 5)’. Zacharia mag 
de roeping hebben om als een profeet Gods 
Woord te verkondigen. Uit zichzelf weet hij 
niets. In vers 12 en 13 moet Zacharia zelfs 
voor de tweede maal zijn onwetendheid be-
lijden.

Door Mijn Geest
De tolkengel geeft uitleg aan Zacharia: ‘Dit 
is het woord van de HEERE tot Zerubba-
bel: Niet door kracht en niet door geweld, 
maar door Mijn Geest, zegt de Heere van de 
legermachten (vers 6)’. In gedachten kun je 
toevoegen: zal het geschieden. Zo staat het 
schuingedrukt in de Statenvertaling. Wat 
wordt bedoel met ‘het’? Uit de volgende 
verzen blijkt dat het ziet op de herbouw van 

H

●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.H. Lammers

Het vijfde nachtgezicht: de gouden 
kandelaar en de twee olijfbomen

Zacharia 4: 1-14



   de hervormde vaan · 82e jaargang  ·  nr 9 · november 20222

de tempel en het herstel van de eredienst. 
Uiteindelijk ziet het op de zaligheid, die de 
Heere aan Zijn volk geeft.   

De boodschap die voor Zerubbabel is be-
stemd en in hem voor het gehele volk, is kort 
en krachtig. De Geest wordt symbolisch aan-
geduid door de goudgele olie (1 Samuël 10: 
1 ev, Jes. 61: 1). De belofte van de Geest is 
een bemoediging. Waar de Geest werkt, daar 
is niets onmogelijk. De Geest is de Geest van 
de Heere van de legermachten, De God Die 
alle macht heeft in de hemel en op de aarde. 

Tussenprofetie
De profetie over Zerubbabel, die hier voor 
het eerst in het boek genoemd wordt (vers 
6b-10a), is door wetenschappers in het ver-
leden vaak beschouwd als een niet goed ge-
plaatste tekst. Er zijn allerlei correcties voor-
gesteld, hetgeen zijn weerslag heeft gehad 
in menige bijbelvertaling. De tussenprofetie 
maakt dat het tempelvisioen (vers 2-4) alleen 
die verlossende vervulling kan krijgen (vers 
10b-14) door Gods steun en beloften aan 
Zerubbabel (vers 6b-10a). Het is dus geen 
misplaatsing, maar een doelbewuste strategie 
om een belangrijke boodschap over te dra-
gen. 

Obstakels weggenomen
Er zullen obstakels zijn, die worden toege-
sproken als vormen ze een berg. Er kan ge-
dacht worden aan de puinhoop op de heuvel, 
waar de tempel stond. Er kan ook gedacht 
worden aan de oppositie tegen de tempel-
bouw van de kant van vijanden. De berg zal 
door de Geest worden als een vlakte 
(vers 7a), een belofte die doet denken aan 
Jesaja ’s belofte van herstel, waarbij obstakels 
als bergen zullen worden geslecht (Jes.40: 4). 

De bouw wordt voltooid
Zerubbabel die aan de herbouw begonnen 
is, zal de sluitsteen of de funderingstenen 
aandragen (vers 7, zie ook 3: 9) Het zal voor 
iedereen te zien zijn. Het volk zal in bewon-
dering toejuichen hoe mooi het geworden is. 
Het mooie is vooral dat de tempel en uitein-
delijk de zaligheid er komt door de genade 
van God. 
De verdubbeling van het woord ‘genade’ laat 
zien dat de genade zeer groot is. De Heere 
zorgt ervoor dat alle gelovigen zullen erken-
nen dat in de Heere Jezus de volheid van 
genade te vinden is. Hij leert het hen spellen: 
Het is louter genade. 
Zacharia ontvangt opnieuw een boodschap 
van de HEERE (vers 8). Ook dit keer betreft 
deze boodschap het werk van Zerubbabel. 
De HEERE gaat het werk voltooien (vers 9). 
Dan zal het volk erkennen dat de HEERE 
van de legermachten Zacharia als profeet 
gezonden heeft. 
Wat gezien wordt, lijkt gering vergeleken 
met het grootse bouwwerk dat hier ooit ge-
staan heeft. Gods werk kan klein en onopval-
lend beginnen en toch groots eindigen (vers 
10a). In vers 10b lezen we: ‘Die zeven zijn de 
ogen van de HEERE, die over heel de aarde 
trekken (vgl. Zach. 1: 11)’.

De twee oliezonen
Ondanks de uitleg blijven er voor Zacharia 
nog vragen over. Wat zijn die twee olijfbo-
men die de kandelaar flankeren (vers 11) en 
olie produceren (vers 12)? Na de gebruikelij-
ke tegenvraag (vers 13) onthult de tolkengel 
dat dit de twee gezalfden (letterlijk: zonen 
van de olie) zijn (vers 14). Ze zijn overvol 
van olie, gezalfd met de Geest van God. 
Hoe komen de bomen aan de olie? Ze staan 
bij de Heere van heel de aarde. Ze staan in 
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de grond van God. Uiteindelijk is God Zelf 
de bron van de olie van de Geest. Daarom 
blijft het licht vanaf nu voor altijd branden 
en zal het nooit meer doven. De bron is on-
uitputtelijk. 
Er worden in vers 14 geen namen genoemd. 
Er kan gedacht worden aan Jozua en Zerub-
babel, de hogepriester en de koning. Hun 
geheim ligt in de verbondenheid met Gods 
Geest (zie vers 7). Zonder de Geest richten 
ze niets uit. Jozua en Zerubbabel zijn men-
sen met gebreken. Uiteindelijk zien ze op de 
Christus, de Gezalfde bij uitnemendheid Die 
de Geest verwerft en uitdeelt op grond van 
Zijn verdiensten. 

De kandelaar nu
De profetie van Zacharia wordt voorlopig 
vervuld in de herbouw van de tempel. Het is 
nog niet de definitieve vervulling. De meest 
wezenlijke vervulling van de profetie komt in 
de volheid van de tijd. De Heere zendt Zijn 
Zoon naar de wereld. Hij verschijnt reddend 
als het Licht van de wereld (Johannes 8: 12). 
In Hem wordt duidelijk dat God niet werkt 
door kracht en ook niet door geweld. Zijn 
Koninkrijk is niet van deze wereld. Hij wordt 
bevloeid door de Heilige Geest. 
De kandelaar wordt ontstoken, wanneer Je-
zus Zijn leven geeft tot verzoening van onze 
zonden. Na Zijn opstanding en hemelvaart 
wordt de Heilige Geest uitgestort. Vanuit de 
Heere Jezus stroomt de olie van de Heilige 
Geest de wereld in in de weg van het ge-
predikte Woord. Hij schijnt met Zijn licht 
in de duisternis. Wij mogen het doorgeven 
(Matth. 5: 15,16; Joh. 5: 35).  Op aarde is 

er nog veel duisternis. Straks zal het eeuwig 
licht zijn (Openb. 21: 23).
In Openbaring 1 heten de zeven klein-Azia-
tische gemeenten ‘zeven gouden kandelaren’. 
Ze vertegenwoordigen de kerk van alle tijden 
en plaatsen. De verhoogde Heere wandelt 
daartussen door (Op.1: 12-20). 

Gespreksvragen
1. Kracht en geweld zijn in onze wereld ge-

liefde thema ’s. Kun je daar voorbeelden 
van geven? Hoe blijkt dat Gods Konink-
rijk niet van deze wereld is?  

2. Over het werk van de Heilige Geest is veel 
te zeggen. Wat is de kern van Zijn werk 
(zie zondag 20 uit de Heidelbergse Cate-
chismus)?

3. De Heere zegt: Let eens op de kleine din-
gen (vers 10). Welke kleine dingen zijn er 
vandaag? 

4. In Openb.11: 3-4 worden de twee getui-
gen vergeleken met olijfbomen en kande-
laren. Wie zijn de twee getuigen? 

5. Zacharia spreekt over belemmeringen als 
bergen (vers 7). Zijn er dingen die in je 
leven als bergen zijn? Kun je er iets over 
delen? Hoe worden de bergen weggeno-
men (zie Matth. 17: 20)?

6. Tegen de gemeente van Efeze zegt Johan-
nes dat de kandelaar kan worden wegge-
nomen (Openb.2: 5). Wat betekent dat? 
Kan dat ook vandaag gebeuren? 

7. Christus heeft iets profetisch (Zacharia), 
priesterlijks (Jozua) en koninklijks (Ze-
rubbabel). Wat zegt zondag 12 uit de Hei-
delbergse Catechismus hierover? Waarom 
ben je een christen?


