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●  Bijbelstudie o.t.

E

Ds. J.H. Lammers

Het derde nachtgezicht: 
de man met het meetsnoer 

Zacharia 2: 1-13

r zijn in de tijd van Zacharia veel ballin-
gen teruggekeerd uit Babel. De meesten 

zijn afkomstig van families uit Jeruzalem. 
Zij werken niet alleen aan de herbouw van 
de tempel, maar ook van de stadsmuur rond 
Jeruzalem, al is het op kleine schaal. Kan 
Jeruzalem het aantal ballingen bevatten?  

Een man met een meetsnoer
Een gedachte uit het eerste visioen wordt 
verder uitgewerkt, namelijk de herbouw van 
Jeruzalem (1: 16). Zacharia ziet een man 
met een meetsnoer (vers 1). Wie is de man? 
Daarover is verschil van mening. Sommigen 
zeggen dat het de profeet is. Anderen denken 
aan koning Zerubbabel. Weer anderen gaan 
ervan uit dat het een engel is of de Zoon 
van God Zelf. Voor de uitleg van de profetie 
geldt: wij kennen ten dele. Hoe je het uit-
legt, de boodschap verandert er niet door. 
Ik houd het er op dat de man iemand is, die 
uit ballingschap teruggekomen is en die wil 
weten hoeveel immigranten de stad kan huis-
vesten. Daarom hanteert hij een meetsnoer. 
Op de vraag waar hij heen gaat (vers 2), 
antwoordt de man dat hij de lengte en de 
breedte van Jeruzalem gaat opmeten. Hierbij 
dienen niet zozeer de oude muren, die in 
587 voor Chr. door de Babyloniërs zijn neer-
gehaald, als referentiepunt. Er wordt aan de 
toekomstige stad gedacht. 

Geen muren
De tolkengel – die normaal slechts uitleg 
geeft, maar geen actieve rol speelt in Zacha-
ria’s visioenen – stapt zonder aanwijsbare 
reden naar voren en wordt tegemoet gelopen 
door een andere engel (vers 3). Die tweede 
engel draagt de eerste op met spoed een 
boodschap over te brengen aan de man met 
het meetsnoer. Dit blijkt een jongeman te 
zijn (vers 4). 
Er is bij de jongeman sprake van een onge-
duldige nieuwsgierigheid en dwaze bezorgd-
heid. Wat hij doet, is zinloos. Hij moet wor-
den gecorrigeerd: Jeruzalem zal dorpsgewijze 
(SV) bewoond worden. Dat betekent dat de 
stad niet ommuurd zal blijven (HSV). Het 
zal dus een open stad worden. De reden is 
dat muren de bevolking niet kunnen omvat-
ten. Opvallend dat er ook gesproken wordt 
over de dieren. 

Uitbreiding van Jeruzalem
God vervult wat Hij beloofd heeft aan de 
aartsvaders (Gen.12: 3; 13: 16; 28: 14) en 
de profeten (Jesaja 54: 1,2,3). Voor Zacharia 
is dat nog niet geheel duidelijk. Hij krijgt 
zaken te zien die hij niet geheel begrijpt. De 
nachtgezichten zijn ook vergezichten. Hij 
ziet zaken die niet alleen te maken hebben 
met zijn eigen tijd maar ook met de volheid 
van de tijd. 
De uitbreiding van Jeruzalem is een beeld 
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van iets hogers. Het ziet op het geestelijke 
Jeruzalem, de gemeente die de Heere Jezus 
koopt met Zijn eigen bloed en die Hij door 
Zijn Woord en Geest verzamelt uit Israël 
en de volkeren (zie Hebr. 12: 22). In onze 
tekst wordt de uitbreiding van de Kerk in 
het vooruitzicht gesteld, die na de komst van 
Christus zal plaatsvinden (Handelingen 1: 
8). Er zal uiteindelijk een grote menigte zijn, 
die niemand tellen kan (Openb. 7: 9).

Geen muren, toch beschermd
Zal de stad zonder muren onbeschermd zijn? 
Het Koninkrijk van God hoeft niet te wor-
den beschermd met aardse machtsmiddelen, 
omdat God Zelf het beschermt. Er zijn geen 
muren van steen. God zelf zal een muur van 
vuur zijn. Enerzijds lijkt de engel hier Gods 
persoonlijke bescherming te bedoelen in de 
vorm van een vuur- en wolkkolom 
(Ex.13: 21; 14: 19). Ook kan gedacht wor-
den aan de paarden en strijdwagens die Elisa 
beschermden (2 Kon. 6: 17). 
Het vuur verteert ieder die de stad met ver-
keerde bedoelingen nadert. Van binnen zal 
de HEERE echter tot heerlijkheid zijn door 
Zijn inwoning (Jes.4: 4-5).

Nadere toevoeging 
Het tweede gedeelte van hoofdstuk 2 (vers 
6-13) kan worden gezien als een nadere 
toevoeging bij het derde visioen, maar het 
kan ook nog slaan op het tweede visioen dat 
sprak over de vernedering van de volken (1: 
18-20). Dit gedeelte dat een tussenvoegsel is 
van de profeet Zacharia, bevat een waarschu-
wing aan Babel (vers 6-9) en een belofte voor 
Juda (vers 10-13). 

Waarschuwing aan Babel
Het emotionele begin van vers 6 (O, o) 

lijkt op het begin van de bekende tekst 
Jesaja 55: 1. Zacharia roept de Joden die nog 
in het land van de ballingschap verblijven, op 
om te vluchten uit ‘het land van het noor-
den’, een aanduiding voor Babel. Babel lag 
ten oosten van Kanaän maar de weg erheen 
liep in noordelijke richting. Het is tijd om te 
ontsnappen en terug te keren naar Sion, een 
andere naam voor Jeruzalem (vers 7). 
De reden is dat Babel door Gods oordeel 
getroffen zal worden. Waarom klinkt deze 
oproep in 519 voor Chr. als de eerste terug-
keer al dateert van 536 voor Chr.? Eigenlijk 
is de ballingschap nog niet beëindigd, zolang 
er nog Joden in Babel wonen. 
Vers 8 is het moeilijkste vers van Zacharia, 
wat ook blijkt uit de diversiteit aan vertalin-
gen. Bedoeld wordt dat Zacharia zich geroe-
pen weet door de HEERE van de hemelse 
machten Zelf. Zacharia verkondigt dat de 
volken die Gods volk geplunderd hebben, 
gestraft worden. God kan het niet gedogen 
dat men aan Zijn volk komt, want het is 
Zijn oogappel. De oogappel is de pupil van 
het oog, één van de gevoeligste delen van het 
lichaam (Deut. 32: 10 en Ps. 17: 8). 
Met een handgebaar van God zal het lot van 
de overweldigers van Juda worden beslist 
(vers 9). Er zal een rolverwisseling plaatsvin-
den. Zij die heersen, zullen worden onder-
drukt en zij die onderdrukt worden, zullen 
heersen. Wanneer Zacharia’s woorden uitko-
men, zal ook zijn zending als profeet erkend 
worden (zie Deut.18: 15-22). 

Een belofte voor Juda
De bevolking van Jeruzalem (dochter van 
Sion) kan zich verheugen en juichen, omdat 
God komt wonen bij zijn volk (vers 10), 
zoals Hij vroeger woonde in de tabernakel 
(Ex. 40: 34) en in de tempel (2 Kron. 7: 1).  
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Zacharia voorziet dat veel volken zich bij 
de HEERE zullen aansluiten. Vers 11 is een 
zendingstekst bij uitnemendheid, te vergelij-
ken met Jesaja 2: 1-4 en 45: 22,23. Opnieuw 
zegt de profeet dat zijn roeping als profeet zal 
worden erkend. 
Tenslotte herhaalt de profeet de belofte, 
waar het vorige hoofdstuk mee afsloot: Gods 
keuze voor Jeruzalem als bezit, als erfdeel 
in het heilige land zal Hij gestand doen 
(vers 12). Dit is de oudste tekst dat het be-
loofde land het heilige land wordt genoemd 
(zie ook Hosea 9: 3).  
In gedachten ziet Zacharia het voor zich: de 
HEERE Die opstaat in de hemel en komt 
om Zijn volk te verlossen (vers 13). Daar-
bij past dat alle mensen (alle vlees) zwijgen 
(‘wees stil’ kan het beste worden weergegeven 
met st) in het besef van eigen kleinheid en 
zondigheid en in diep ontzag voor de HEE-
RE (Hab. 2: 20). De profeet verwacht dat de 
heilstijd spoedig aanbreekt. 

Verwantschap met Ezechiël
De woorden ‘heerlijkheid’ (vers 5,8) en 
‘wonen’ (vers 10,11) zijn bij de profeten 
Ezechiël en Zacharia nauw verbonden. 
Zijn belofte om te wonen bij het volk komt 
overeen met de boodschap van Ezechiël die 
Gods glorie uit de tempel zag verdwijnen 
(Ezech. 10), maar ook daarheen ziet 
terugkeren (Ezech. 43). 

Nieuwe Testament
Dat God te midden van Zijn volk woont, 
blijkt vooral in de Heere Jezus (Johannes 1: 

14 en Kol. 2: 9). De gemeente is de tempel 
van de Heilige Geest (1 Kor. 3: 16). Het-
zelfde geldt van ieder gelovige afzonderlijk 
(1 Kor. 6: 19). De dag breekt aan dat de hele 
schepping vol is van de Heere, want God is 
Zelf de Tempel en Het Lam (Openb. 21: 22). 

Gespreksvragen
1. Zacharia weet zich geroepen tot profeet 

(vers 8). Hoe roept de Heere u en jou? 
Wat betekent dat concreet (vergelijk de 
Heidelbergse Catechismus, vr. en antw. 
32)?

2. We horen over het uitbreiden van de stad 
Jeruzalem. Wat heeft dat de Joden toen te 
zeggen? Wat heeft het ons vandaag te zeg-
gen? 

3. Zacharia zegt: vlucht uit Babel (vers 6). 
Hoe kunnen wij de zonde ontvluchten 
(Efeze 2: 1-6)?

4. Sommigen zeggen dat de uittocht van 
Joden uit Oekraïne en uit andere landen 
een vervulling is van vers 6. Wat vindt u 
daarvan? 

5. Wat betekent het dat je Gods oogappel 
bent? (Psalm 17: 8). Hoe wordt het woord 
oogappel gebruikt in Spreuken 7: 2?

6. In het Schriftgedeelte horen we over een 
jongeman die aan het meten is. Wat kun-
nen we als ouderen leren van jongeren en 
andersom? 

7. Zacharia spreekt over Gods wereldwijde 
werk (vers 11). In hoeverre leeft het zen-
dingswerk bij u? Wat kunt u doen om het 
te bevorderen?


