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Zacharia's Visioenen
Precies twee maanden na Haggaï's laatste profetie wordt Zacharia een reeks van acht visioenen getoond, die
vergelijkbaar zijn met de visioenen die Daniël zag. Zij hebben betrekking op de mensen en de gebeurtenissen
van deze tijd, maar lijken vaak een dubbele betekenis te hebben, óf Messiaans óf apocalyptisch. Deze
visioenen worden gevolgd door een symbolisch voorval, waarin Jozua de hogepriester een hoofdrol speelt. Als
de visioenen al een gezamenlijk thema hebben, dan is het wel de zekerheid dat God Zijn beloften nakomt.
In het eerste visioen waarborgt God dat Israëls welvaart hersteld zal worden.
Zach. 1:7-17

ENGELEN EN RUITERS. Op den vier en twintigsten dag, in de elfde maand (die de maand

Schebat is), in het tweede jaar van Daríus, geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharía,
den zoon van Beréchja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:
Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten,
die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden.
En Ik zeide: “Mijn Heere! Wat zijn deze?”
Toen zeide tot mij de Engel, Die met mij sprak: “Ik zal u tonen, wat deze zijn.”
Toen antwoordde de Man, Die tussen de mirten stond, en zeide: “Deze zijn het, die de HEERE
uitgezonden heeft, om het land te doorwandelen.”
En zij antwoordden den Engel des HEEREN, Die tussen de mirten stond, en zeiden: “Wij hebben
het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.”
Toen antwoordde de Engel des HEEREN, en zeide: “HEERE der heirscharen! Hoe lang zult Gij U
niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt,
deze zeventig jaren?” En de HEERE antwoordde den Engel, Die met mij sprak, goede woorden,
troostelijke woorden.
En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: “Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HEERE der
heirscharen: 'Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver. En Ik ben met een zeer
groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij
hebben ten kwade geholpen.'
Daarom zegt de HEERE alzo: 'Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen; Mijn huis
zal daarin gebouwd worden', spreekt de HEERE der heirscharen, 'en het richtsnoer zal over
Jeruzalem uitgestrekt worden.'
Roep nog, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 'Mijn steden zullen nog uitgespreid
worden vanwege het goede; want de HEERE zal Sion nog troosten, en Hij zal Jeruzalem nog
verkiezen.'”
In het tweede visioen waarborgt God dat Israëls onderdrukkers inderdaad gestraft zullen worden.
Zach. 1:18-21

HORENS EN SMEDEN. En ik hief mijn ogen op, en zag; en ziet, er waren vier hoornen. En ik zeide

tot den Engel, Die met mij sprak: “Wat zijn deze?”
En Hij zeide tot mij: “Dat zijn de hoornen, welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.”
En de HEERE toonde mij vier smeden. Toen zeide ik: “Wat komen die maken?”
En Hij sprak, zeggende: “Dat zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn
hoofd ophief; maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen
neder te werpen, welke den hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te
verstrooien.”
In het derde visioen waarborgt God dat Hij Zich onder Zijn volk zal bevinden.
Zach. 2:1-13

MAN MET MEETLAT. Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was een Man, en in Zijn

hand was een meetsnoer. En ik zeide: “Waar gaat Gij henen?”
En Hij zeide tot mij: “Om Jeruzalem te meten; om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot
haar lengte wezen zal.”

En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een andere engel ging uit, Hem tegemoet. En
Hij zeide tot hem: “Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: 'Jeruzalem zal dorpsgewijze
bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve
wezen zal. En Ik zal haar wezen', spreekt de HEERE, 'een vurige muur rondom; en Ik zal tot
heerlijkheid wezen in het midden van haar.'
Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland”, spreekt de HEERE; “want Ik heb ulieden uitgebreid naar
de vier winden des hemels”, spreekt de HEERE.
“Hui, Sion! Ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!” Want zo zegt de HEERE der
heirscharen: “Na de heerlijkheid over u, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenen, die ulieden
beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan. Want ziet, Ik zal Mijn
hand over henlieden bewegen, en zij zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult gijlieden
weten, dat de HEERE der heirscharen Mij gezonden heeft.
Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen”,
spreekt de HEERE. “En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en
zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat de
HEERE der heirscharen Mij tot u gezonden heeft. Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel,
in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des
HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.”
In het vierde visioen waarborgt God dat de zonden van het volk zullen worden weggenomen door Degene die
“de telg aan de stam van David” wordt genoemd.
Zach. 3:1-10

PRIESTERKLEDING. Daarna toonde Hij mij Jósua, den hogepriester, staande voor het aangezicht

van den Engel des HEEREN; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.
Doch de HEERE zeide tot den satan: “De HEERE schelde u, gij satan! Ja, de HEERE schelde u,
Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?”
Jósua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des Engels stond. Toen
antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: “Doet deze
vuile klederen van hem weg.”
Daarna sprak Hij tot hem: “Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u
wisselklederen aandoen. Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten.” En zij zetten
dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan; en de Engel des HEEREN stond
daarbij.
Toen betuigde de Engel des HEEREN Jósua, zeggende: “Zo zegt de HEERE der heirscharen:
'Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook
Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen,
die hier staan.
Hoor nu toe, Jósua, gij hogepriester! Gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij
zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen. Want ziet,
aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van Jósua, op dien enen steen
zullen zeven ogen wezen; ziet, Ik zal Zijn graveersel graveren', spreekt de HEERE der
heirscharen, 'en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.
Te dien dage', spreekt de HEERE der heirscharen, 'zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen
tot onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom.'”
In het vijfde visioen waarborgt God dat Hij Zijn tempel met behulp van twee gezalfden zal voltooien.
Zach. 4:1-14

KANDELAAR EN OLIJFBOMEN. En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op,

gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt. En Hij zeide tot mij: “Wat ziet gij?”
En ik zeide: “Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs
hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven
zijn hoofd waren; en twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een
tot deszelfs linkerzijde.”
En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: “Mijn Heere! Wat zijn
deze dingen?”
Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: “Weet gij niet, wat deze dingen

zijn?”
En ik zeide: “Neen, mijn Heere!”
Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: “Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbábel,
zeggende: 'Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden', zegt
de HEERE der heirscharen.
Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbábel zult gij worden tot een vlak veld;
want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: 'Genade, genade zij denzelven!'”
Het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij, zeggende: “De handen van Zerubbábel
hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE
der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.
Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij
het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbábel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het
ganse land doortrekken.”
Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem: “Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des
kandelaars, en aan zijn linkerzijde?”
En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: “Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke
in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten?”
En Hij sprak tot mij, zeggende: “Weet gij niet, wat deze zijn?”
En ik zeide: “Neen, mijn Heere!”
Toen zeide Hij: “Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.”
In het zesde visioen waarborgt God dat boosaardigheid altijd gestraft zal worden.
Zach. 5:1-4

VLIEGENDE BOEKROL. En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een vliegende rol.

En Hij zeide tot mij: “Wat ziet gij?”
En ik zeide: “Ik zie een vliegende rol, welker lengte is van twintig ellen, en haar breedte van tien
ellen.”
Toen zeide Hij tot mij: “Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land; want een iegelijk, die
steelt, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden; desgelijks een iegelijk, die
valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden. 'Ik breng dezen vloek
voort', spreekt de HEERE der heirscharen, 'dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis
desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij zal in het midden zijns huizes overnachten,
en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen.'”
In het zevende visioen waarborgt God dat boosaardige volken altijd op hun knieën zullen worden gebracht.
Zach. 5:5-11

VROUW IN EEN MAND. En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: “Hef nu uw ogen

op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt.”
En ik zeide: “Wat is dat?”
En Hij zeide: “Dit is een efa, die voortkomt.” Verder zeide Hij: “Dit is het oog over henlieden in het
ganse land.”
En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der
efa. En Hij zeide: “Deze is de goddeloosheid”; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij
wierp het loden gewicht op den mond derzelve.
En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in haar
vleugelen, en zij hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij voerden de efa
tussen de aarde en tussen den hemel.
Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: “Waarhenen brengen zij deze efa?”
En Hij zeide tot mij: “Om haar een huis te bouwen in het land Sínear; dat zij daar gevestigd en
gesteld worde op haar grondvesting.”
In het achtste visioen waarborgt God dat er uiteindelijk rust zal zijn!
Zach. 6:1-8

VIER STRIJDWAGENS. En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, vier wagens gingen er uit

van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. Aan den eersten wagen waren

rode paarden; en aan den tweeden wagen waren zwarte paarden. En aan den derden wagen
witte paarden; en aan den vierden wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren. En ik
antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak: “Wat zijn deze, mijn Heere?”
En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: “Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van
daar zij stonden voor den Heere der ganse aarde. Aan welken wagen de zwarte paarden zijn, die
paarden gaan uit naar het Noorderland; en de witte gaan uit, dezelve achterna; en de
hagelvlekkige gaan uit naar het Zuiderland.”
En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, om het land te doorwandelen; want
Hij had gezegd: “Gaat heen, doorwandelt het land.” En zij doorwandelden het land.
En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: “Zie, deze, die uitgegaan zijn naar het Noorderland,
hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland.”
Zacharia wordt nu opgedragen om een kroon te plaatsen op het hoofd van Jozua de hogepriester, een
handeling die symbolisch is voor de Messias, die zowel Priester als Koning zal zijn voor Zijn volk. Tijdens de
evolutie van het ambt van hogepriester in het Israël van na de ballingschap, blijkt dit ambt koninklijke
boventonen te krijgen. Deze ontwikkeling zal belangrijk blijken wanneer de Messias komt om Zijn eigen
koninkrijk te stichten, want Zijn “koningschap” zal een bedreiging zijn voor de priesterlijke machtsstructuur en
zal uiteindelijk tot het einde ervan leiden.
Zach. 6:9-15

KROON VOOR JOZUA. En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: “Neem van de

gevankelijk weggevoerden van Cheldaï, van Tobía, en van Jedája, en kom gij te dien dage, en ga
in ten huize van Josía, den zoon van Zefánja, dewelke uit Babel gekomen zijn; te weten, neem
zilver en goud, en maak kronen; en zet ze op het hoofd van Jósua, den zoon van Józadak, den
hogepriester. En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende:
'Ziet, een Man, Wiens Naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN
tempel bouwen. Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en
Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; en de raad des
vredes zal tussen die Beiden wezen.' En die kronen zullen wezen voor Chelem, en voor Tobía,
en voor Jedája, en voor Chen, den zoon van Zefánja, tot een gedachtenis in den tempel des
HEEREN. En die verre zijn, zullen komen, en zullen bouwen in den tempel des HEEREN, en
gijlieden zult weten, dat de HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden,
indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des HEEREN, uws Gods.”
Hebben de timmerlieden en de metselaars die aan het werk zijn aan de tempel wel enig besef van het
majestueuze toneel waarop zij hun rollen spelen? Misschien wel. Als dat het geval is, dan moeten Zacharia's
visioenen niet alleen troost brengen, maar ook een enorme opwinding veroorzaken!
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