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●  Bijbelstudie o.t.

D

Ds. J.H. Lammers

Vierde nachtgezicht: 
Jozua krijgt nieuwe kleding 

Zacharia 3: 1-10

e eerste drie visioenen zijn bedoeld als 
bemoediging voor Jeruzalem, de visioe-

nen vier en vijf gaan over de leiders van de 
teruggekeerde Joodse gemeenschap, Jozua als 
religieuze leider (Zach.3) en Zerubbabel als 
politieke leider (Zach. 4). 

Jozua aangeklaagd
In een vierde gezicht laat de HEERE Zacha-
ria getuige zijn van een rechtsgeding in de 
hemel (vers 1). Zacharia ziet de Engel van 
de HEERE, de Oudtestamentische verschij-
ning van de Zoon van God. De engel van de 
HEERE treedt hier op als Rechter. Verder 
ziet Zacharia Jozua, de hogepriester. Hij is 
een nazaat van Aäron. Met Zerubbabel heeft 
hij leiding gegeven aan de terugkeer van de 
ballingen uit de ballingschap in Babel. De 
hogepriester heeft een belangrijke taak op de 
Grote Verzoendag. 

Zacharia ziet nog iemand in de hemelse 
rechtszaal. Met een schok constateert hij dat 
het de satan is. Hij is oorspronkelijk een en-
gel van God, maar is tegen God in opstand 
gekomen. Letterlijk betekent satan: tegen-
stander. Hij is de tegenstander van God. Sa-
tan heeft de rol van openbare aanklager.   
Wat is de aanklacht van de satan tegen Jo-
zua? Het feit dat Jozua ernstig bevuilde, 
stinkende kleren aan heeft. Letterlijk staat 
er: met uitwerpselen besmeurd. Dit is een 
schokkend beeld, wanneer we beseffen welke 

vereisten er gelden voor de zuiverheid van de 
priesters (Lev. 22). 
Hoe durft Jozua, die door de ballingschap 
onrein geworden is, hogepriester te zijn en 
nu voor God te staan? Hij denkt toch niet 
dat hij zomaar opnieuw kan beginnen? Hij is 
ongeschikt voor zijn ambt. Satan is een grote 
huichelaar. Hij die zelf vol van ongerechtig-
heid is, beschuldigt een ander ervan.
Jozua staat niet persoonlijk terecht voor 
het aangezicht van God, maar hij staat er 
namens het hele volk. Hij draagt het volk 
immers op zijn hart. Op de borstlap zijn 
immers de twaalf edelstenen gehecht met 
daarop de namen van de twaalf stammen van 
Israël. 
   
Satan bestraft
Er kan door Jozua niets tegen de aanklacht 
in worden gebracht. Er hoeft niets te worden 
gezegd. De HEERE, Die denkt aan Zijn 
verbond, bestraft niet Jozua, maar de satan. 
Wie wordt er bedoeld met de HEERE Die 
spreekt? Het zou God de Vader kunnen zijn. 
Het is dan wel vreemd dat Hij over Zichzelf 
spreekt in de derde persoon en niet zegt: 
Ik bestraf u. Het kan ook de Engel van de 
HEERE zijn. Hij wordt gelijk gesteld met 
de HEERE zelf. Nog voordat de aanklacht 
wordt ingediend, verklaart de HEERE deze 
niet ontvankelijk. De HEERE spreekt twee 
maal tot satan: ‘De HEERE zal u bestraffen, 
satan.’ Het motief is dat dat de HEERE Je-



   de hervormde vaan · 82e jaargang  ·  nr 8 · oktober 20222

ruzalem verkiest (1: 17 en 2: 12).  

Als brandhout aan het vuur ontrukt
Dat de HEERE Jozua vrijspreekt, gaat niet 
ten koste van het recht. Hij zegt:  ‘Is deze Jo-
zua niet een stuk brandhout dat aan het vuur 
ontrukt is?’ Dat beeld komen we ook tegen 
in Jesaja 7: 4, waar het wordt gebruikt van de 
koning van Syrië en Israël. Amos denkt bij 
de uitdrukking aan Sodom en Gomorra die 
door Gods toorn vernietigd zijn (Gen. 19: 
29 en Amos 4: 11). Jozua is ternauwernood 
weggehaald uit het vuur van het oordeel dat 
over Jeruzalem gekomen is. 
Satan moet na deze woorden van de HEERE 
als een geslagen hond verdwijnen uit Zijn 
ogen.  

Oude kleren uitgetrokken
Jozua blijft achter met de Engel van de 
HEERE (vers 3). In een symbolische hande-
ling gaat de HEERE de vrijspraak duidelijk 
maken. Hij haalt de vuile kleren weg en geeft 
nieuwe kleding (vers 4; vgl. Lev. 8: 6-9). 
Hoewel hier geen termen voor hogepriester-
lijke kleding genoemd worden (vgl. Ex. 28), 
is het zeer waarschijnlijk dat deze kleren be-
doeld zijn. Het betreft immers de hogepries-
ter in functie, zoals ook uit het vervolg blijkt.
De Engel van de HEERE geeft een bevel aan 
de engelen om de vuile kleren van Jozua uit 
te trekken. Hij hoeft dat zelf niet te doen. 
Het wordt voor hem gedaan. Hij geeft daar-
bij de volgende uitleg aan Jozua: “Zie, Ik heb 
uw ongerechtigheid van u weggenomen en 
zal u feestkleren aantrekken”. 
De meerdere Jozua  
Jozua is niet langer een beschuldigde. Er is 
geen aanklacht meer. Hoe is dat mogelijk? 
Niet om Jozua, maar om Hem, Die meer is 
dan Jozua, onze Heere Jezus Christus. 

Jezus is dezelfde naam als Jozua. De Heere 
maakt zalig (Matth.1: 21). De Heere Jezus is 
onze enige Hogepriester. Hij heeft de schuld 
van Jozua en van het volk en ook onze 
schuld op Zich genomen. Hij heeft met ons 
geruild (Jesaja 53: 6). Ieder die in de Heere 
Jezus gelooft, mag de vrijspraak ontvangen 
(Jes. 1: 18; Micha 7: 18).

Nieuwe kleren aangedaan
De HEERE doet nog meer (vers 4). Jozua 
krijgt feestkleren als bewijs van eer en hoog-
heid. Hij krijgt het recht en de eer van het 
hogepriesterschap terug. 
Zacharia weet zich betrokken in het gebeu-
ren en hij zegt: ‘Laat hem een reine tulband 
op zijn hoofd zetten (vers 5).’ Dat is de 
hoofdbedekking van een priester (Ex 29: 6). 
Jozua’s situatie wijzigt van een onreine staat 
in een geheiligde en eervolle staat. Op deze 
wijze wordt Jozua en het volk dat hij verte-
genwoordigt, in genade aangenomen (verge-
lijk Lukas 15: 22).

Geloven op het Woord
Hoe komt Jozua dit te weten? Jozua zelf 
heeft geen nachtgezicht ontvangen, maar de 
profeet Zacharia. We stellen het ons zo voor 
dat Zacharia de volgende morgen naar Jozua 
is gegaan en heeft gezegd wat de HEERE 
hem heeft laten zien. Jozua heeft het ge-
hoord, ontvangen en geloofd. Jozua heeft 
zijn zaligheid niet gefundeerd op een gezicht, 
maar op het woord van HEERE d.m.v. de 
profeet.  

In Gods wegen gaan
Kan Jozua op de oude voet verder gaan? De 
Engel van de HEERE verzekert Jozua na-
drukkelijk om er een heilige levenswandel op 
na te houden (vers 6). Hij zal de tempel mo-
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gen besturen, wanneer deze is voltooid. Hij 
zal omgang mogen hebben met de engelen 
(vers 7). Dat wil zeggen dat hij engelenwerk 
op aarde mag verrichten en straks eeuwig 
met de engelen mag verkeren in de hemelse 
heerlijkheid,

De Spruit
De hogepriester zal met de andere priesters 
als een wonderteken zijn vanwege het feit 
dat ze in het oordeel van de ballingschap zijn 
bewaard (vers 8). Ze wijzen heen naar wat er 
in de toekomst gebeurt. De HEERE zal de 
Spruit geven. De Spruit is een vaker gebruik-
te titel voor een Davidische heerser. De Mes-
sias zal als een nieuwe loot uit de van takken 
beroofde tronk voortkomen uit het huis van 
David (Jes. 11: 1). Gedacht wordt aan de 
Messias (Jes.4: 2; Jer. 23: 5 en Jer. 33: 15).

De hoeksteen
Verder wordt de sluitsteen voor Jozua neer-
gelegd. Die steen wordt aangebracht, wan-
neer de tempel is voltooid. Op die steen 
zijn zeven ogen (vers 9). Dat wil zeggen dat 
de tempel onder de hoede staat van Hem, 
Wiens blikken over de hele aarde gaan. 
Het zijn dan Gods waakzame ogen (vgl. 2 
Kron.16: 9). Het cijfer zeven symboliseert de 
volmaaktheid van zijn zorgzame aandacht. 
De HEERE graveert vervolgens iets op de 
steen. Hij neemt de verdraaidheid van het 
volk op één dag weg. Met deze dag wordt 
bedoeld de dag van het heil, de dag die be-
gint met de geboorte van de Heere Jezus en 
eindigt met de uitstoring van de Geest. De 
dag duurt nog voort, daarom is er hoop voor 
ieder die tot Hem vlucht (2 Korinthe 6: 2).

Onder de wijnstok en vijgenboom
Dat men elkaar uitnodigt onder de wijnstok 
en de vijgenboom, beeldt vrede en welvaart 
uit. Het wordt als onder Salomo, de eerste 
koning in Davids lijn (1 Kon. 4: 25). Het is 
elders een beeld van de messiaanse toekomst 
(Micha 4: 4).  De kanttekening van de Sta-
tenvertaling wijst op de vrede in het hart 
die er is door het bloed van de Heere Jezus 
Christus. Waar vrede met God is, komt ook 
onderlinge vrede.

Gespreksvragen
1.  Hoe fungeert de satan in de geschiedenis 

van Job als aanklager? 
2.  Hoe kan de satan vandaag in jouw leven 

komen met zijn aanklachten? Wat is in 
dit verband de troost van Rom 8: 31-39?

3.  Wat is rechtvaardiging? Hoe ben je recht-
vaardig voor God (zie zondag 23 uit de 
Heidelbergse Catechismus).

4.  In de paasnacht in de Vroege Kerk kre-
gen dopelingen witte doopkleding. Het 
is symbool van het bekleed worden met 
Christus (Efeze 4: 24; Openb. 7: 9). Wat 
heeft de doop jou te zeggen? 

5.  In de gelijkenis van de koninklijke 
bruiloft bevindt zich een man zonder 
bruiloftskleed. Wat wordt ermee bedoeld 
(Mat.22: 11)?

6.  Jozua wordt als de  hogepriester opgeroe-
pen om in Gods weg te gaan. Wat kun-
nen ambtsdragers daarvan leren? 

7.  Op welke manier kunnen wij elkaar van-
daag uitnodigen onder de wijnstok en de 
vijgenboom?


