
 
 

 

BEGINZIN 

Over de weg loopt een priester. Hij is al vroeg op weg gegaan naar de tempel in Jeruzalem. Deze 

week mag hij helpen in de tempel. 

 

VERTELSCHETS  

Onderweg naar de tempel laat Zacharias zijn gedachten gaan. Hij denkt aan Elizabeth, zijn vrouw. Ze 

hebben de Heere lief. Wat hebben ze veel gebeden om de Verlosser. Zacharias en Elizabeth hebben 

geen kinderen. Ook daar hebben ze veel om gebeden. Maar het lijkt erop dat de Heere hun gebeden 

niet heeft verhoord.  

 

In de tempel 

Vandaag zijn Zacharias en al de priesters uit zijn familie aan de beurt om te helpen in de tempel. Alles 

wordt klaargemaakt. Dan wordt het lot wordt geworpen. Vandaag mag Zacharias het reukoffer 

brengen. De Heere heeft aan hem gedacht. 

 

Het is bijna 9 uur, de tijd voor het morgenoffer. Ook in onze tijd is het goed om vaste momenten te 

hebben om te bidden. Bijvoorbeeld `s morgens als je wakker wordt of `s avonds voordat je gaat 

slapen. Doe jij dat ook? Niet vergeten hoor. Het volk verzamelt zich in de voorhof. Het lam ligt op het 

brandofferaltaar. Zacharias wast zijn handen en voeten in het koperen wasvat. Hij neemt het gouden 

wierookvat met het reukwerk en een schaal met gloeiende kolen. Dan beklimt Zacharias de brede trap 

naar het heilige. Het volk knielt, bidt en wacht op de zegen. 

 

Zacharias betreedt het heilige. Het is schemerig, alleen de gouden kandelaar brandt. Het gouden 

reukofferaltaar glanst in dat licht. Zacharias legt de vurige kolen voorzichtig op het altaar. Samen met 

de wierook stijgt het gebed van het volk omhoog. Plotseling schijnt er een helder licht door de rook. 

Zacharias schrikt. Het is een engel. ‘Wees niet bevreesd, Zacharias, uw gebed is verhoord, uw vrouw 

Elizabet zal een zoon baren en u zult hem Johannes noemen’. De Heere hoort het gebed altijd en 

verhoort het op Zijn tijd. Soms doet Hij dat op een andere manier dan wij denken. 

 

Er zal blijdschap en vreugde zijn. Johannes zal het volk wijzen op hun zonden en hen tot bekering 

roepen. Hij is de voorloper van de Zaligmaker, een nazireeër, en hij zal vervuld zijn met de Heilige 

Geest. Een nazireeër is iemand die helemaal aan God gewijd is. Als teken daarvan mag hij geen wijn 

drinken en zijn haar niet laten knippen. Zo zal Johannes helemaal aan de dienst van de Heere zijn 

gewijd.  

 

Zacharias twijfelt, hij kan het niet geloven. ‘Hoe zal ik weten dat dit waar is?’ 

‘Ik ben Gabriël die voor God staat. Ik ben gezonden om het u te vertellen. U zult zwijgen en niet 

kunnen spreken tot de dag dat deze dingen gebeurd zijn.’ Zacharias kan het niet geloven. Dat is niet 

goed en dat weet hij. Hij beseft dat het een boodschap van God moet zijn. De Messias komt. God 

doet wat Hij belooft. 

 



 
 

Buiten de tempel 

Buiten wacht het volk. Zacharias loopt naar buiten. Zacharias wil de zegen uitspreken, maar er komt 

geen geluid uit zijn mond. Het volk verlaat de tempel. 

Aan het einde van de week zit de tempeldienst van Zacharias er op. Hij gaat naar huis. Als hij 

thuiskomt, kan hij het grote nieuws niet vertellen. Hij schrijft alles op. 

 

SLOTZIN  

Wat is Elizabet blij, ze zullen een zoon krijgen: Johannes. Onthoud maar goed wat zijn naam 

betekent: God is genadig!  

 

 

 

 


