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Beste leidinggevende, 

 

Voor je ligt het leidingdeel dat hoort bij de Handreiking Bijbelstudie ‘Zacharia’. In deze 

Handreiking staan we stil bij wie deze profeet was en wat zijn boodschap geweest is. We gaan 

daarbij het hele bijbelboek door. Het is niet de meest eenvoudige stof, maar we hopen dat we 

de kern van het gedeelte iedere keer verwoord hebben. En dan is het ook verrassend om te 

merken hoe oude profetieën spreken tot op de dag van vandaag!    

 

We hopen dat met dit materiaal Gods Woord dichtbij de harten van jongeren gebracht wordt, 

in het besef dat de werking van Gods Geest daarbij nodig is. We hopen dat deze Handreiking 

voor veel jongeren tot zegen mag zijn. Gezegende bijeenkomsten toegewenst! 

 
 

In het leidingdeel vind je eerst een literatuurlijst en een korte didactische aanwijzing. Ook tref 

je er een algemene inleiding op het boek Zacharia aan. Vervolgens wordt er per schets 

informatie gegeven onder de volgende kopjes: 

 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst 

• Onder dit kopje staat wat je voor elke bijeenkomst nodig hebt aan materialen. 

 

Opening 

• Hier staat het te lezen bijbelgedeelte en worden enkele suggesties gegeven om te zingen. 

De liederen die aangegeven staan, komen uit de gele zangbundel (Uitgeverij 

Boekencentrum, Zoetermeer). 

• Daarnaast wordt een tweede suggestie gegeven voor een bijbelgedeelte, indien er twee 

avonden over de schets belegd worden.  

• Ook worden er zaken genoemd waarvoor gebeden of gedankt kan worden. 

 

Doelstelling 

• Onder dit kopje worden in een paar regels de doelen van de avond benoemd.  

 

Alternatieve startopdracht 

• Onder dit kopje staat een alternatieve startopdracht,  om bijvoorbeeld te gebruiken bij een 

tweede avond of als alternatief voor de startopdracht die bij de schets staat.  



 

3 
 

 

Achtergrondinformatie 

• Hier vind je een exegese van het bijbelgedeelte dat centraal staat in de schets.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor een gesprek 

• Onder dit kopje tref je de antwoorden op de vragen uit de Handreiking aan.  

• Het is van belang om je te realiseren dat je niet alle opdrachten van een schets moet 

behandelen. Kies zelf een aantal opdrachten uit die je relevant en passend vindt voor jouw 

doelgroep.  

 
 

Hieronder tref je een literatuurlijst aan, die gebruikt is bij de totstandkoming van deze schets. 

Indien gewenst kun je zelf een of meerdere boeken van deze lijst gebruiken bij je 

voorbereiding.  

 

Studiebijbels  

Tekst voor Tekst, de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (1987). Oeveren, B. van , e.a. 

’s-Gravenhage: Boekencentrum. 

HSV-studiebijbel (2014). Paul, M.J. en Hofman, T.M. (Red.). Heerenveen: Royal Jongbloed. 

Bijbel met Uitleg (2015). Apeldoorn: De Banier. 

HSV-Jongerenbijbel (2013). Vergunst, P.J. (Red.). Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed.  

 

Commentaren  

De Prediking van het Oude Testament, Zacharia (1984). Woude, A.S. van der. Nijkerk: 

Uitgeverij G.F. Callenbach.  

Korte verklaring der Heilige Schrift, 9. Ridderbos, J. Kampen: Uitgeverij Kok.  

Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament, 2 (2000). Henry, Matthew. Utrecht: 

Uitgeverij De Banier.  

 

Boeken overig  

Bijbels Handboek, I (1999). Woude, A.S. van der (hoofdred). Kampen: Uitgeverij Kok.  

Twaalfprofetenboek, II (2007). Westerink, J. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.  

De Schriftuitlegger (2001). Spurgeon, C.H. Kampen: Uitgeverij De Groot Goudriaan.  
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Het bespreken van de vragen kun je variëren. Hieronder volgen enkele manieren waarop je 

de vragen kunt bespreken. 

 

Denken > delen > uitwisselen 

Het denken, delen en uitwisselen is een proces waarbij jongeren eerst zelf nadenken, daarna 

in een klein groepje hun gedachten delen en deze ten slotte in de grotere groep uitwisselen. 

Het voordeel van deze werkwijze is dat de betrokkenheid gestimuleerd wordt. Bovendien wordt 

door het uitwisselen van gedachten en het gezamenlijk formuleren van een antwoord het 

aantal meningen beperkt. Dat maakt de gezamenlijke nabespreking overzichtelijker. Hieronder 

wordt een aantal didactische werkvormen uitgelegd, waarmee aan dit proces van denken, 

delen en uitwisselen gestalte kan worden gegeven. 

 

Eén-tweetje 

Vraag de jongeren om individueel over een vraag of opmerking na te denken (en eventueel 

iets op te schrijven). Daarna bespreken ze in tweetallen hun antwoorden. Eventueel wordt per 

tweetal een beste antwoord gekozen. Dit antwoord wordt vervolgens plenair uitgewisseld. 

Uitbreiding: de tweetallen bespreken de antwoorden met een ander tweetal. Per viertal wordt 

het beste antwoord gekozen, dat vervolgens plenair wordt uitgewisseld. 

 

Placemat  

De placemat is een variant van het ‘Eén-tweetje’, waarbij papier en pennen 

worden gebruikt. Gebruik bij voorkeur een vel op A3-formaat. Verdeel het vel 

papier zoals in het voorbeeld. Elke jongere denkt individueel na over een vraag  

of opmerking, waarna hij het antwoord opschrijft in één van de hoekpunten. De groepsleden 

bespreken de antwoorden die zijn opgeschreven in de hoekpunten. De gemeenschappelijke 

antwoorden of het beste antwoord wordt in het middenvak opgeschreven. Het antwoord in het 

middenvak kan plenair worden uitgewisseld. 

 

Expertgroep 

De jongeren denken in verschillende groepen na over een deelonderwerp. Elke groep is nu 

expert in (heeft kennis over) één deelonderwerp. Vervolgens worden nieuwe groepjes 

gevormd waarin alle bestudeerde deelonderwerpen vertegenwoordigd zijn. Elke jongere is 

binnen de nieuwe groep expert in een deelonderwerp. De eerder opgedane kennis wordt in de 

nieuwe groep gedeeld. 

Voorbeeld: Elk groepje jongeren verdiept zich in één vraag. Vervolgens worden nieuwe 

groepjes gevormd waarbij in elk groepje alle vragen zijn vertegenwoordigd. Elk groepslid is 

‘expert’ in één vraag en deelt deze kennis met de andere groepsleden. 
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Meningen uitwisselen 

Om het uitwisselen van meningen te stimuleren, kunnen onder meer de volgende werkvormen 

worden gebruikt. 

 

Gekleurde kaarten 

Elke jongere beschikt over een rode en groene (en eventueel oranje) kaart. Er kunnen ook 

andere kleuren worden gebruikt. Een stelling wordt geprojecteerd en/of voorgelezen. De 

jongeren steken één van de kaarten op (rood=niet mee eens; groen=mee eens; oranje=twijfel). 

De meningen worden geïnventariseerd en eventueel genoteerd. Het opsteken van kaarten is 

een goede aanleiding om door te vragen naar argumenten. 

 

Duimen 

In plaats van gekleurde kaarten wordt een duim opgestoken. Duim rechtop = mee eens; duim 

naar beneden = niet mee eens; duim horizontaal opgestoken = twijfel.  

 

Binnen- en buitenkring 

Verdeel de jongeren in twee gelijke groepen. De eerste groep vormt een kring. De tweede 

groep gaat hier in een kring omheen staan: de buitenkring. 

Een jongere uit de binnenste kring vertelt een mening of antwoord aan een jongere uit de 

buitenkring. Laat één van de kringen op een bepaald moment één of meerdere plaats(en) 

draaien, zodat een nieuw tweetal ontstaat en de meningen/antwoorden opnieuw worden 

uitgewisseld. Herhaal het draaien en uitwisselen een aantal keren. 
 

 

Inventariseren 

Om op een speelse manier antwoorden of meningen te inventariseren kunnen onder meer de 

volgende werkvormen worden gebruikt. 

 

Post-its 

Laat de jongeren hun antwoord of mening opschrijven op een post-it, een memoblaadje met 

plakstrip. Laat de beschreven memoblaadjes opplakken op een centrale plaats. De post-its 

kunnen, indien gewenst, door de jongeren gegroepeerd worden rond vergelijkbare antwoorden 

of meningen. Bespreek de reacties. 

 

Muurtje bouwen 

Antwoorden of meningen worden op een A4 papier geschreven. Bij de gezamenlijke 

bespreking wordt met de A4 papieren een muurtje gebouwd. De belangrijkste antwoorden en 

meningen worden onderop geplakt, de minder urgente zaken komen daarbovenop. Gebruik 

plakband of kneedgum om het papier op te hangen. 

 

Woordweb 

Inventariseer antwoorden of meningen op een whiteboard, flap-over of groot vel papier. Maak 

een woordweb waarin informatie kernachtig en geordend wordt weergegeven. Opmerkingen 

over hetzelfde onderwerp worden in kernwoorden bij elkaar opgeschreven. 
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Het boek Zacharia behoort tot de kleine profeten. De aanduiding van ‘kleine profeten’ ziet niet 

op het minder belangrijk zijn dan de ‘grote profeten’, maar op de omvang van hun geschriften. 

De profetieën van Zacharia dateren uit de tijd na de ballingschap. Na de wegvoering en 

verwoesting van Jeruzalem in 586 vóór Chr. verblijft het volk 70 jaar in ballingschap. Na de val 

van het Babylonische rijk in 539 v. Chr. geeft de Perzische koning Cyrus (of Kores) een deel 

van het volk toestemming om naar Kanaän terug te keren. Ongeveer vijftigduizend Joden 

keren in 538 v. Chr. terug naar hun land. 

 

Aanvankelijk wordt vol goede moed aan de herbouw van de tempel begonnen. Onder 

trompetgeschal van de priesters en de beurtzang van de Levietenkoren wordt het fundament 

gelegd. Veel verder dan het leggen van het fundament komt het niet. Er is tegenstand van de 

kant van de Samaritanen, die de teruggekeerde Joden verdacht maken aan het Perzische hof, 

zodat de herbouw wordt stilgelegd. Misoogsten en onderlinge verdeeldheid veroorzaken een 

grote moedeloosheid onder het volk. Zeventien jaar ligt het werk stil. 

 

De wat oudere profeet Haggaï bestraft het volk, omdat zij in gewelfde huizen wonen terwijl het 

huis des Heeren verwoest ligt. Het zijn niet slechts de moeilijke omstandigheden die daarvan 

de oorzaak zijn, maar gebrek aan geloof in en liefde tot de Heere. De prediking van de profeet 

Haggaï brengt het volk tot inkeer. Het werk wordt weer ter hand genomen en in die tijd ontvangt 

de profeet Zacharia zijn acht nachtgezichten tot bemoediging van het volk. Er liggen in deze 

visioenen rijke perspectieven voor de komst van het Messiaanse rijk en de verdere toekomst. 

 

Van de profeet Zacharia is niet veel bekend. Hij is de zoon van Berechja, de kleinzoon van 

Iddo, die het hoofd was van een priesterlijke familie die uit Babel terugkeerde. De naam 

Zacharia betekent: de Heere is gedachtig geweest. Wie zich verdiept in hetgeen de Heere de 

profeet in één nacht getoond heeft, komt tot de conclusie dat de Heere Zijn volk werkelijk 

gedachtig is geweest. Hetgeen wel zijn hoogste en diepste vervulling heeft gekregen in de 

komst van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, in deze wereld. En tot vandaag zijn de 

gezichten die aan de profeet werden getoond van rijke betekenis. 

 

We mogen deze profetieën lezen in het licht van een woord van de apostel Petrus: ‘En wij 

hebben het profetisch woord, dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op 

een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in 

uw harten’ (2 Petrus 1:19). De Heere zegene daartoe het onderzoek van Zijn Woord. 
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Zacharia 1:1-6 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Papier en potloden voor het maken van de tijdbalk (startopdracht) en de tekening (vraag 

6)  

• Apparatuur om het filmpje over bekering te bekijken op www.abcvanhetgeloof.nl   

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Zacharia 1:1-6 

✓ Haggaï 1  

• Vanuit de belijdenis:  

✓  Dordtsche Leerregels 2, art. 5, 6 en 7  

✓ Heidelbergse Catechismus zondag 33  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm  98:1 en 2  

✓ Psalm 137:1 en 3  

✓ Psalm 85:1, 3 en 4  

✓ Psalm 86:3 en 6  

✓ Zo lief had God de Vader ons  

✓ Heere Jezus, om Uw Woord 

✓ Create in me  

✓ Neem mijn leven  

✓ Vader, vol van vrees en schaamte   

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere voor Zijn Woord 

✓ Dank voor de genade die God geven kan door het offer van Zijn Zoon   

• Gebedspunten: 

✓ Bid om een luisterend hart 

✓ Vraag God om bekering, elke dag opnieuw   

 

Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Wat is de boodschap van de profeet Zacharia?  

2. Wat betekent deze boodschap voor ons?  

 

  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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Alternatieve (start)opdracht 

• Bekijk het filmpje over bekering op www.abcvanhetgeloof.nl.  

• Bekering betekent: je omkeren, een draai van honderdtachtig graden maken, van de dood 

naar het leven. 

o Noem een voorbeeld van iemand uit de Bijbel die van het ene op het andere 

moment een bekering meemaakte. Noem ook een voorbeeld van iemand bij wie de 

bekering een langer proces was. 

o Als iemand jou zou vragen ‘Ben je bekeerd?’, wat zou je dan antwoorden? 

o Van welke zonden moet jij je bekeren?  

 

Achtergrondinformatie  

Zacharia  

Zacharia is de zoon van Berechja en de kleinzoon van Iddo. Zijn naam betekent: De HEERE 

heeft eraan gedacht. Zacharia komt uit een belangrijke priesterfamilie die rond 538 v.Chr. uit 

Babel is teruggekeerd. In 520 v.Chr. begint Zacharia met zijn profetenwerk. Kort voor hem is 

Haggaï gaan profeteren. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze twee profeten.  

De tijd van Zacharia kenmerkt zich door moedeloosheid. Het volk was na de terugkeer uit 

ballingschap ijverig begonnen met de herbouw van de tempel, maar door allerlei 

omstandigheden was men hiermee gestopt. Het leven in Juda was zwaar en de stad 

Jeruzalem was nog maar gedeeltelijk herbouwd. Het volk vroeg zich af of God nog wel bij Zijn 

volk woonde. Velen zagen het nut van gelovige gehoorzaamheid aan de Heere niet in.  

Dan mag Zacharia het volk moed inspreken. Hij verzekert zijn hoorders ervan dat God op Zijn 

tijd orde op zaken zal stellen. De Heere is Zijn volk niet vergeten. Ook Jeruzalem zal opnieuw 

het centrum van de wereld worden. De tempel zou herbouwd worden, een teken van het 

verbond tussen God en Zijn volk. Ook mag hij spreken van de komende Verlosser: de Spruit, 

de Koning, de Herder. God zal in het midden van Zijn volk wonen en vrede brengen. Zacharia 

verkondigt ook de strijd en het oordeel. Maar door verdrukking en oordeel heen zal God Zijn 

volk verlossen en Zijn stad redden.  

 

Het boek Zacharia heeft de volgende indeling:  

 1:1-6   Oproep tot bekering 

 1:7-6:8  Nachtgezichten  

 6:9-15  Kroning van Jozua 

 7-8  Antwoord op een vraag over vasten  

 9-11  Profetieën over Gods volk en zijn vijanden  

 12-14  Profetieën over de Messiaanse tijd 

 

Kenmerkend voor Zacharia zijn de acht nachtgezichten. Waarschijnlijk heeft Zacharia deze 

acht gezichten in één nacht gezien. De boodschap van de nachtgezichten moet Zacharia 

doorgeven aan het volk.  

Zacharia spreekt veel over het lijden van de Heere Jezus. Hij voorzegt dat Jezus op een ezel 

Jeruzalem binnen zal rijden, dat Hij voor dertig zilverlingen verkocht zal worden, dat de Zijnen 

verstrooid worden als Hij geslagen wordt en dat Hij met een speer doorstoken wordt.  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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In Openbaring komt veel van Zacharia’s profetieën terug. De beelden van de paarden en de 

twee getuigen, de belangrijke rol van de stad Jeruzalem, en andere zaken.  

Het gaat in dit bijbelboek vaak over strijd. Maar steeds wordt duidelijk dat God zal overwinnen. 

Zijn volk en Zijn stad zullen vernieuwd worden en in de overwinning delen. De Heere zal dan 

Koning zijn over heel de aarde en alle volken zullen zegen ontvangen.  

 

Het begin van het optreden van Zacharia is bekend, maar over een einde lezen we niets. Het 

is ook niet duidelijk wanneer de profetieën in hoofdstuk 11-14 uitgesproken zijn. We weten ook 

niets van een moment van overlijden, dus blijft het lastig te zeggen wanneer de profetieën 

geklonken hebben en het boek geschreven is.  

 

Zacharia 1:1-6  

Vers 1   Heel precies wordt beschreven wanneer het woord van de HEERE tot Zacharia 

komt. Zacharia betekent: de HEERE heeft eraan gedacht. Zijn naam alleen is al een prediking: 

God gedenkt! De Heere is Zijn volk niet vergeten, Hij heeft eraan gedacht. Dat blijkt heel mooi 

uit de prediking van Zacharia. Het tweede jaar van Darius is het jaar 520 v.Chr. In het grote 

Perzische rijk keert in deze tijd de rust terug. Doordat ook de maand genoemd wordt (de 

achtste), weten we dat Haggaï twee maanden eerder met zijn werk begonnen is. Haggaï heeft 

het volk aangespoord om het werk aan de tempel weer ter hand te nemen. Tegen die 

achtergrond klinken dus deze woorden van Zacharia. Zacharia zelf is een priesterzoon; in 

Nehemia 12 staat de naam van zijn grootvader in de lijst van priesters die met Zerubbabel 

teruggekomen zijn uit de ballingschap. Toch ontvangt Zacharia een andere taak: God roept 

hem tot profeet. De taak van een profeet is de woorden van God doorgeven aan het volk. 

Zacharia krijgt deze boodschap van God te horen maar ook op bijzondere wijze te zien (in acht 

nachtgezichten).    

 

Vers 2   De eerste woorden die Zacharia spreekt gaan over de vaders, de voorouders 

van het huidige volk. Zij hebben Gods toorn opgewekt. Door hun zonde, het vergeten van de 

Heere en het dienen van de afgoden, is God toornig geworden. Gods toorn is Zijn woede, 

boosheid. De toorn van de Heere is vernietigend. Niemand kan voor die toorn bestaan. Denk 

aan de zondvloed of de verwoesting van Sodom en Gomorra. De tijdgenoten van Zacharia 

hebben het gezien in de wegvoering van het volk in de ballingschap. Het is vanwege de zonde 

van uw vaders, zegt Zacharia. Zij hebben Gods toorn opgeroepen. Zo erg is de zonde, dat het 

roept om Gods toorn. God haat de zonde en Hij kan niet anders dan de zonde straffen. Alleen 

in de Heere Jezus Christus is er verlossing van de toorn te vinden. Over die verlossing mag 

Zacharia ook spreken. Maar eerst wijst hij het volk erop dat het vanwege hun zonde is dat God 

hen gestraft heeft met de ballingschap.  

 

Vers 3   Als Zacharia dat gezegd heeft, mag hij gelukkig doorspreken. Een boodschap 

van ‘de HEERE van de legermachten’.  Dat betekent dat God Koning is over deze hele wereld. 

Hij heeft de macht over het heelal, over engelen in de hemel. Dat is Zijn leger. Hij is almachtig, 

Hij is de Koning van alle dingen. Alles is aan Hem onderworpen. Deze almachtige God zegt 

nu tot het volk: Keer naar Mij terug. Het volk hoeft niet op dezelfde manier te reageren als hun 

vaders hebben gedaan. Er is een nieuwe kans: terugkeer naar de Heere. Als een heerlijk 
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refrein keert de Naam ‘HEERE van de legermachten’ steeds terug. Het is de God van het 

verbond, de Almachtige. Een krachtige belofte klinkt erbij: ‘Dan zal Ik naar u terugkeren.’ We 

moeten dit niet zien als een voorwaarde maar als een heerlijke belofte. De HEERE zal 

terugkeren als het volk zich tot Hem wendt. De Kanttekeningen zeggen: ‘God keert Zich tot 

ons als Hij ons doet gevoelen de vrucht onzer gebeden. Wij keren ons tot den Heere als wij in 

waar geloof en met hartelijk berouw onzer zonden Zijn genade verzoeken. Doch dit hebben 

wij van onszelven niet, maar God de Heere moet het ons geven, gelijk er staat in Jeremia 

31:18: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’ 

 

Vers 4   Opnieuw worden de vaders als voorbeeld genoemd. Maar het is geen voorbeeld 

om na te volgen. Het volk moet zich juist onderscheiden. Waar hun vaders níet hebben 

geluisterd naar de Heere, moet het volk zich nu wél bekeren. Met de vroegere profeten worden 

de profeten bedoeld die voor de ballingschap tot het volk geprofeteerd hebben. Te denken valt 

aan Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Hosea. Bekering betekent omkeren en terugkeren. Op weg 

naar het verderf roept God op om radicaal om te keren en naar Hem terug te keren. Zonder 

deze bekering zal het volk geen deel hebben aan Gods heil. Slechte wegen en slechte daden 

brengen bij God vandaan. Het is de zonde, de dienst aan de duivel die Gods toorn en straf 

oproept. Vol liefde stuurt de Heere Zijn profeten om het volk tot Hem terug te brengen. Maar 

zij wilden niet luisteren… Het is een waarschuwing voor het volk in de tijd van Zacharia, het is 

ook een waarschuwing voor ons! 

 

Vers 5-6  De voorouders van het volk en de vroegere profeten zijn gestorven, maar het 

Woord dat de profeten tot hen gesproken hebben, is in vervulling gegaan. Het Woord van God 

bestaat voor eeuwig (Jesaja 40:6-8). Wat de Heere zegt, door middel van Zijn profeten, is waar 

en wordt altijd waarheid. Het volk kan het zien: de profeten hebben gewaarschuwd voor de 

ballingschap en de ballingschap is gekomen. Het doel van deze straf was dan ook nog eens 

dat het volk zich zou bekeren. Het is een grote roep van de Heere aan het volk om deze les  

ter harte te nemen. Om te leren van de geschiedenis. Zodat zij niet in dezelfde fout vallen. 

Zodat zij zich bekeren.  

In het laatste deel van vers 6 lees je iets van de reactie van het volk. Ze geven toe dat het 

inderdaad zo is dat de Heere doet wat Hij zegt. Je ziet hier iets van bekering, van terugkeer 

tot de Heere. Ze belijden dat de oordelen van de Heere rechtvaardig waren. Deze belijdenis is 

de basis voor de visioenen die Zacharia dan ontvangt. Het gaat daarin over de terugkeer van 

de Heere tot Zijn volk.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Zorg bij de behandeling van deze opdracht voor achtergrondinformatie uit bijvoorbeeld Bijbel 

met uitleg of Studiebijbel.  

586: wegvoering naar Babel 

538: 1e terugkeer (onder leiding van Zerubbabel en Jozua) 

520: Zacharia’s roeping tot profeet  

516: Inwijding van de tempel  

458: 2e terugkeer (onder leiding van Ezra)   
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445: 3e terugkeer (onder leiding van Nehemia)  

Daniël: werd in 605 (de eerste wegvoering) meegevoerd naar Babel. Hij leefde tot het 

eind van de ballingschap in Babel.  

Haggaï: begint in 520 te profeteren, 2 maanden eerder dan Zacharia.  

Zacharia: wordt in 520 tot profeet geroepen.  

Esther: wordt in 479 koningin in Susan  

Ezra: leidt de 2e terugkeer in 458.   

Nehemia: leidt de 3e terugkeer in 445.  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1.   

a. –  

b. De acht visioenen die hij in één nacht gezien heeft, de zgn. nachtgezichten.  

c. De komst van de Heere Jezus als Koning en Heiland. Deze woorden worden vervuld 

als Jezus op een ezel Jeruzalem inrijdt en binnengehaald wordt als Koning.  

d. Over de wederkomst en de tijd daarna.  

 

2.   

a. Hij is de zoon van Berechja en de kleinzoon van Iddo. Hij is profeet.  

b. Zijn opa Iddo is met Zerubbabel uit Babel gekomen. Hij is priester.  

c. Zacharia profeteert gelijk met Zacharia. (Dat er hier staat dat Zacharia de zoon van Iddo 

is, wil niet zeggen dat Iddo zijn vader is. Zoon staat er in de betekenis van ‘nakomeling’ 

en kan hier dus evengoed vertaald worden met ‘kleinzoon’.)  

 

3.    

a. –  

b. –  

c. De Heere roept op om tot Hem terug te keren (bekering), dan zal Hij Zich ook weer met 

genade tot Zijn volk wenden.  

 

4.     

a. –  

b. –  

c. Het is belangrijk dat het hele Woord van God gepreekt (en ook persoonlijk gelezen) 

wordt. Alleen dan kun je verstaan wat God tot je te zeggen heeft. Als alleen de genade 

verkondigd wordt, kun je vergeten waarom die genade nodig is. Als alleen de zonde 

gepreekt wordt, doe je geen recht aan Gods aanbod van genade. Het is belangrijk dat 

we met ‘twee woorden spreken’: wet en evangelie, zonde en genade.  

 

5. Al van eeuwigheid af heeft de drie-enige God een reddingsplan gemaakt. Dit deed de 

Heere uit liefde voor zondaren. Toen al heeft God de Vader gezegd dat Hij de mens wilde 

redden, Hij heeft Zijn kinderen verkoren. De Zoon heeft gezegd dat Hij naar deze wereld 
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wilde komen om de straf te dragen. De Heilige Geest heeft ingestemd om het werk in de 

harten van mensen toe te passen. Zo groot is Gods liefde. Als je daar iets van mag gaan 

merken in je leven, mag je ervan verzekerd zijn dat deze liefde een eeuwige liefde is. 

Daarom is die liefde vast en mag je geloven dat je behouden wordt en gered bent van Zijn 

toorn.  

 

6.  –  

 

7.   

a. –  

b. God staat aan het hoofd van het hemelse leger, de engelen die tot Zijn beschikking 

staan. Deze Naam van God toont Zijn macht en majesteit. Bij God is alles mogelijk. Hij 

heeft alle macht. God is Koning over deze hele wereld. Hij heeft de macht over het 

heelal, over engelen in de hemel. Hij is de Koning van alle dingen. Alles is aan Hem 

onderworpen.   

 

8. Jesaja 31:6 – Bekeer u tot de Heere.    

Jeremia 3:12 – Keer terug tot de Heere, want Hij is goedertieren.  

Hosea 14:2 – Bekeer u tot de Heere.  

 

9.   

a. –  

b. Het is een troost voor wie in Hem geloven maar een waarschuwing voor wie Hem nog 

niet kent.   

 

10. De Heere ziet naar Zijn volk om, in ontferming en met genade. Hij heeft gedachten van 

vrede over Zijn volk.  

 

Slotopdracht 
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Zacharia 1:7-17 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Het artikel over Dawoed (zie dit leidingdeel, onder ‘antwoorden’)  

• Papier, potloden, pennen (vraag 1 en 6)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Zacharia 1:7-17 

✓ Openbaring 6:1-8  

✓ Openbaring 21  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Dordtse Leerregels 1, art. 16  

✓ Dordtse Leerregels 5, art. 6   

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 122:1 en 3 

✓ Psalm 85:2 en 4 

✓ Psalm 33:6  

✓ Psalm 44:2 

✓ Vrees niet, want Ik heb u verlost 

✓ Wie zijn het die daar komen  

✓ Vaste rots van mijn behoud 
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• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere dat Hij het verlossingsplan heeft uitgedacht 

✓ Dank God voor de troost en moed die Hij geven wil  

• Gebedspunten: 

✓ Vraag om geloof en de zekerheid van het geloof  

✓ Bid voor ieder die worstelt met de vraag of hij uitverkoren is   

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen 

beantwoorden:  

3. Wat is de betekenis van dit eerste nachtgezicht van Zacharia?  

4. Wat betekent het voor ons?  

 

Alternatieve startopdracht 

• Otto de Bruijne heeft een serie schilderijen over de nachtgezichten van Zacharia gemaakt. 

Je kunt de schilderijen met elkaar bekijken en bespreken (zie 

https://www.ottodebruijne.nl/gallery-zacharia). Er is ook een filmpje waarin hij zelf uitleg 

over de schilderijen geeft (https://www.ottodebruijne.nl/sprekend).  

Achtergrondinformatie  

De nachtgezichten van Zacharia  

In het bijbelboek Zacharia staan acht nachtgezichten, of: visioenen, beschreven. Het verschil 

tussen een droom en een visioen is dat je bij een droom slaapt terwijl je bij een visioen wakker 

bent. Zacharia heeft de acht nachtgezichten in één nacht gekregen. Hij ziet ze, hij wordt er ook 

helemaal in betroken. Hij stelt vragen en geeft antwoorden. De visioenen zijn niet makkelijk en 

daarom vraagt hij steeds wat het betekent. En de Heere legt het hem uit.  

De nachtgezichten laten steeds iets zien van de toekomst van Juda. Telkens horen twee 

visioenen bij elkaar.  

• 1 en 8 gaan over de volken die Israël hebben verdrukt of weggevoerd. Zij zullen geoordeeld 

worden. Maar Jeruzalem zal hersteld worden en de tempel herbouwd.  

• 2 en 3 laten zien dat Jeruzalem geen muren zal hebben. Alle volken mogen komen. Samen 

mogen ze de Heere dienen. Er is geen belemmering meer, alle muren zijn weg. Daarom 

moeten ook de Joden die nog in Babylonië zijn, terugkomen naar Jeruzalem.  

• 4 en 5 gaan over de hogepriester Jozua en over Zerubbabel. De zonden van Jozua worden 

weggenomen. Nu kan hij leiding geven aan de tempelbouw. Ook Zerubbabel krijgt de 

verzekering dat de herbouw van de tempel zal lukken door de kracht van de Geest. 

• In 6 en 7 zien we een vliegende boekrol en een vrouw in een efa. Dit wijst p de zondigheid 

van de Joden. Zij moeten gereinigd worden, zodat hun levensstijl anders is dan die van de 

omringende volken.        Bron: HSV-Jongerenbijbel 

 

Zacharia 1:7-17 

Vers 7  Volgens de Joodse tijdrekening was de elfde maand de maand Schebat of 

Tebet, onze februarimaand. Het tweede jaar van Darius is 519 v. Chr., dus drie maanden na 

de boodschap in 1:1-6. De wegvoering van Juda naar Babel vond plaats in het jaar 586 v. Chr. 

https://www.ottodebruijne.nl/gallery-zacharia
https://www.ottodebruijne.nl/sprekend
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We zijn hier dus tegen het einde van de ballingschap, die volgens Gods eigen zeggen 70 jaar 

zou duren, vergelijk 2 Kronieken 36:21 en Jeremia 25:12 en 29:10. 

Vers 8  De Man op het rode paard is de aanvoerder van de ruiters die in het dal 

samenkomen. Hij ziet op Christus onder het Oude Testament, die in vers 11 de Engel des 

Heeren genoemd wordt en aan het hoofd gaat van Zijn legerscharen van engelen. 

Mirten zijn laaggroeiende struiken met glanzende bladeren die altijd groen zijn. Ze geven 

geurende, witte bloemen die vroeger veel verwerkt werden in de bruidstooi van een bruid en 

in bruidsboeketten. Ze groeien in de laagte bij beekjes en riviertjes. In de Bijbel is de mirt een 

aanduiding van nieuw leven dat de Heere geeft, dus van wedergeboorte. Zie hiervoor Jesaja 

41:9 en Jesaja 55:13. Hier staan de mirten symbool voor Gods volk.  

Rode, bruine en witte paarden. Rood is de kleur van het bloed, het bloed van de vijanden. In 

Zacharia 6:2 komen we weer paarden tegen in verschillende kleuren. Er wordt wel eens een 

vergelijking getrokken met de paarden zoals we die beschreven vinden in Openbaring 6. Daar 

zien de verschillende kleuren op een bepaald soort gericht. In Zacharia 1 hebben we 

waarschijnlijk te doen met de kleuren van de verschillende windrichtingen, waarheen de ruiters 

uitgezonden zijn. In het Hebreeuws is ‘rood’ een gebruikelijke kleur voor een paard (donker 

kastanjebruin), terwijl ‘bruin’ een lichtere kleur bruin is.  

Vers 9  ‘Mijn Heere!’ Hiermee spreekt de profeet de engel ‘die met mij sprak’ aan. We 

hebben hieronder te verstaan de tolkengel, die in deze visioenen telkens sprekend wordt 

ingevoerd om de bedoeling van die gezichten nader bekend te maken. Je mag het ook vertalen 

met ‘die in mij sprak’.  

Vers 10 De profeet stelde zijn vragen aan de tolkengel in vers 9, de vragen worden 

beantwoordt door de Man Die tussen de mirten staat. Hij staat daar te midden van zijn 

teruggekeerde ruiterschare. Ze zijn juist teruggekeerd van een inspectietocht over de aarde, 

door het land en onder het volk. Met deze ruiters worden hier de engelen bedoeld, die vaardig 

passen op het woord van ’s Heeren mond en uitgezonden worden ten dienste van degenen, 

die de zaligheid beërven zullen (Hebreeën 1:14). De ruiters komen nu verslag uitbrengen aan 

hun Aanvoerder, de Man op het rode paard.  

Vers 11  De Engel des Heeren is hier niet te verwarren met de tolkengel zoals bedoeld 

in vers 9. Wanneer in het Oude Testament gesproken wordt over de Engel des Heeren dan 

hebben we te denken aan de Ongeschapen Engel, de Engel des verbonds ofwel de Christus 

in het Oude Testament. Het gaat hier om de Tweede Persoon in het goddelijk Wezen. 

De boodschappers brengen verslag uit. Het is een teleurstellend bericht. Het is niet de rust 

van de vrede, maar de stilte van de dood. De engelen door God uitgezonden ontdekken een 

dodelijke rust onder het volk en in het land. De rust van het kerkhof. 

Vers 12  Dit rapport van de ruiters zet de Man op het rode paard aan tot een dringende 

smeekbede tot Zijn Vader. Heel zijn medelijdend hart komt in beweging in de smeking tot Gods 

troon. Hoe lang zal het nog duren eer de Messiaanse heilstijd komt? Hij pleit hierbij op Gods 

eigen toezegging dat de ballingschap slechts 70 jaar zou duren en dat de Heere Zich daarna 

over Zijn volk zou ontfermen. De stad Jeruzalem ligt in puin en de tempel is verwoest en de 

offers worden niet gebracht. Hij bidt om het herstel van Israëls tempeldienst. Hij roept om de 

komst van Gods koninkrijk, dat in Zijn Zoon in deze wereld zal komen.  
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Nog steeds staat de Heere Jezus tussen de mirten, Zijn volk, in de diepte. Johannes ziet Hem 

in Openbaring 1 staan tussen de gouden kandelaren. Hij woont en werkt onder Zijn volk, zoals 

Hij beloofd heeft: ‘Ik ben met u, alle dagen tot de voleinding der wereld’.  

Vers 13  Opmerkelijk is dat God antwoord geeft aan de ‘engel die met mij sprak’, de 

tolkengel. De Heere antwoordt niet Degene Die tot Hem spreekt, namelijk de Engel des 

verbonds, maar het antwoordt komt tot degene voor wie het bestemd is. Het troost, wat de 

profeet Zacharia te horen krijgt. Hier klinkt het Evangelie, de blijde boodschap, in door. 

Vers 14  De tolkengel geeft het antwoord aan de profeet en de profeet krijgt dan op zijn 

beurt weer de opdracht het antwoord aan het volk bekend te maken. Let dan op de 

tegenstelling. Terwijl op aarde alles in dodelijke rust is, stormt het al in de hemel. Valt van de 

kant van het volk niets te verwachten voor de toekomst, alles is ingezonken en door overmacht 

verlamd, van de kant van de Heere valt alles te verwachten. Het woord ijver hebben we hier 

op te vatten in de zin van naijver, jaloezie. Het woord past in een liefdesverhouding, waarin de 

ene partij het van de andere niet kan verdragen dat hij wegloopt. Met jaloerse ijver waakt de 

Heere over Zijn volk. Hij kan het niet gedogen dat de heidense volken stad en tempel met de 

grond gelijk gemaakt hebben en dat dit zo zou blijven. 

Vers 15  Nu de Heere weer in liefde ontbrand is jegens Zijn volk, keert Zijn toorn Zich 

tegen de vijanden. In de eerste verzen van dit hoofdstuk lees je van Gods toorn tegenover Zijn 

volk. Maar na de bekering van het volk mogen we hier weer lezen van Gods liefde. Dat is 

genade! De Heere had Zijn volk een ogenblik in de macht van de vijanden overgegeven. Zij 

zijn de uitvoerders geweest van de oordelen Gods over Zijn volk. Maar nu Zijn toom is 

afgekeerd en Hij tot Zijn volk is weergekeerd, richt Hij Zich weer tegen de vijanden van Zijn 

volk. Hij heeft ze een ogenblik (70 jaren tijdens de ballingschap) toegelaten, maar nu hun 

dienst ten einde is, is Zijn verhouding tot hen weer vol van toorn en grimmigheid vanwege hun 

ongerechtigheden. 

Vers 16  Hier spreekt de Heere van hernieuwde ontferming. Rijke beloften worden het 

volk in het vooruitzicht gesteld. Hij zal ervoor zorgen dat Jeruzalem weer herbouwd wordt en 

Zijn volk weer zal wonen naar Zijn raad. 

Vers 17  Het gaat van God uit. Hij zal Zijn gunst en genade nog over hen doen uitgaan, 

omdat Hij Zijn volk van eeuwigheid heeft liefgehad. Het heilshandelen van God met Zijn volk 

vloeit voort uit Zijn verkiezende liefde jegens hen. 

 

Accenten 

1. Met de Ruiter te midden van de mirten tekent de profeet de plaats van de Heere te 

midden van Zijn volk. Het zijn niet vele edelen, niet vele wijzen, maar een volk in de diepte. 

Waar de Heere gaat werken met Zijn Heilige Geest, worden we geen grote mensen, maar 

kleine mensen, die het van genade moeten hebben. Vroeger zei men: ‘Hoe dichter bij de 

grond, hoe dichter bij het verbond.’ Niet bij de groten der aarde, niet bij de naamchristenen, 

maar bij degenen die zich moeten aanklagen vanwege hun zonden, woont de Heere. Vergelijk 

Jesaja 57:15. 

2. Als het zo rustig is in een mensenleven, dan is dat over het algemeen niet zo’n gunstig 

teken. Velen sussen hun geweten met de gedachte: vrede, vrede en geen gevaar,  maar het 

is de stilte van de dood. Er is ook een begerenswaardige stilte, wanneer een zondaar vrede 
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vindt in het bloed van het kruis. Augustinus riep uit: ‘Mijn hart is onrustig in mij, totdat het rust 

vindt in U.’ Jezus Christus is de grote Rustaanbrenger. 

3. Het gebed van de Ruiter op het rode paard wijst heen naar de biddende Hogepriester 

aan de rechterhand Zijn Vaders. De Kerk des Heeren heeft een Voorspraak bij de Vader: 

Jezus Christus, de Rechtvaardige, en Hij is een Verzoening voor onze zonden (1 Johannes 

2:1, 2). Zo treedt de biddende Hogepriester tussenbeide voor een schuldig volk. 

4. De verkiezing is niet een soort noodlot, maar een rijke bron van troost en genade. Het 

heilshandelen van God met Zijn volk vloeit voort uit Gods eeuwige liefde tot Zijn volk. Als het 

van onze kant moest komen, kwam er niets van terecht. Maar het is Gods trouw en Zijn liefde 

jegens Zijn volk, dat Hij Zijn werk voltooit. 

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Lees hieronder het hele artikel over Dawoed  (ook te vinden op: https://isaruhallah.nl/dawoed/)  

 

RESPECT VOOR JEZUS 

Ik woon in Nederland sinds 2001. Ik groeide op in Afghanistan, in de hoofdstad Kaboel. Ik was 

geen serieuze moslim. Ik kwam er zelfs twee keer in de gevangenis omdat ik niet naar de 

moskee ging. 

 

Ik ben alleen naar Nederland toe gekomen en kwam terecht in het asielzoekerscentrum. In 

2010 woonde ik gewoon in een huis, toen twee mensen bij me aan de deur kwamen. Ze wilden 

met me praten over Jezus, en ik liet ze gewoon binnen om met ze te praten, want de naam 

van Jezus staat ook in de Koran en ik had veel respect voor Hem. Voordat ze weggingen 

boden ze me een DVD aan over het leven van Jezus, en een Bijbel in het Farsi. Die heb ik 

aangenomen. 

 

DE BIJBEL UIT DE PRULLENBAK 

Een paar weken daarna werd ik uit de asielprocedure gezet, en belandde ik op straat. Ik heb 

toen maandenlang op straat geleefd. Ongeveer een half jaar later heb ik opnieuw een 

asielaanvraag gedaan en zo kwam ik opnieuw in een asielzoekerscentrum. Nadat ik daar al 

een tijdje zat kreeg ik een nieuwe Afghaanse medebewoner in de bungalow. Hij vertelde mij 

dat hij ook van iemand een Bijbel had gekregen in aan ander AZC. Maar hij vertelde mij dat hij 

die niet wilde hebben en hij gooide hem in de prullenbak. Ik zei tegen hem dat hij dat niet 

moest doen, dat hij respect moest hebben voor dit boek van God: God heeft vier boeken 

gestuurd, zei ik, en die moeten we respecteren. Maar hij ging mij beledigen en noemde mij 

een kuffaar, een ongelovige. Ik ging naar mijn eigen kamer, maar voelde me heel onrustig 

hierover. Ik wilde de Bijbel uit de prullenbak redden, maar wachtte tot het midden in de nacht 

was, omdat ik niet gezien wilde worden. Toen ik dat had gedaan had ik rust. Ik viel gemakkelijk 

in slaap, terwijl ik normaal pas tegen vijf uur ’s morgens in slaap viel. In die nacht droomde ik 

dat ik iemand in witte kleren zag met een hoofddoek op zijn hoofd. Hij maakte een gebaar door 

zijn handen naar mij uit te strekken. Ik vroeg hem: wie ben je? En hij zei: Ik ben Jezus. Dat 

was het einde van mijn droom. Ik werd wakker en mijn lichaam trilde ervan. 

 

https://isaruhallah.nl/dawoed/
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OPNIEUW JEZUS 

Een paar maanden later zat ik nogal in de problemen. Dat kwam door de onzekerheid van de 

asielprocedure, maar ook doordat er een deurwaarder kwam doordat een verzekering was 

blijven doorlopen en ik een groot geldbedrag moest betalen. Ik zag het allemaal niet meer 

zitten en was in tranen: waarom moet ik zoveel problemen hebben? Toen ik zo in de narigheid 

zat ging ik bidden tot Jezus. En in die nacht zag ik opnieuw Jezus in mijn droom. Hij zag er 

hetzelfde uit als de eerste keer. Ik voelde zijn hand op mijn hoofd en Hij zei: ‘Maak je geen 

zorgen, Ik ben altijd bij je’. 

 

De volgende dag ging ik op internet zoeken naar de man die mij de eerste keer een Bijbel had 

gegeven (zijn naam stond namelijk in die Bijbel), en door te googelen vond ik hem. Ik maakte 

een afspraak om naar hem toe te gaan, en toen heeft hij met mij Bijbelstudie gedaan en meer 

uitgelegd over wie Jezus is. Zo heb ik Jezus leren kennen, en op 5 mei 2013 heb ik mij laten 

dopen en ben ik christen geworden. Dat is een dag die ik nooit zal vergeten. Jezus geeft mij 

leven, rust en kracht. Hij luistert naar mij en antwoordt mijn gebeden. Ook mijn gebed om een 

verblijfsstatus te krijgen heeft Hij verhoord. En toen dat gebeurde heb ik gebeden of ik 

woonruimte mocht krijgen dichtbij Amersfoort, bij de kerk waar ik gedoopt ben, en ook dat is 

gebeurd. Jezus hoort ons gebed! 

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

11. -  

 

12.     

a. Bij een droom slaap je, een visioen zie je als je wakker bent.  

b. Dromen: Jozef (Gen. 37), Farao (Gen. 41), Nebukadnezar (Dan. 2),  Jozef (Matth. 1 

en 2), de vrouw van Pilatus (Matth. 27).  

Visioen: Abraham (Gen. 15), Jakob (Gen. 46), Nathan (2 Sam. 7), Paulus (Hand. 16), 

Johannes op Patmos  

 

13.   

a. –  

b. De Oudtestamentische verschijning van de Heere Jezus.  

c. De HEERE, de God van het verbond.  

d. Hij is betrokken op Zijn volk, Hij laat het volk niet los.  

 

14.   

a. Er was keer op keer tegenstand gekomen bij de herbouw van de tempel. Ze hadden 

hun handen vol aan hun dagelijks levensonderhoud. Het leven na de ballingschap viel 

allemaal zo tegen.  

b. –  
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c. De wet van de Heere houden, in Zijn wegen gaan. God belooft met ons te zijn en nieuwe 

moed en kracht te geven aan ieder die het van Hem verwacht.  

 

15.   

a.  Als de 70 jaar vervuld zijn, zal de Heere de koning en het volk van Babel straffen. Er 

zal een einde aan de ballingschap komen.  

b. Jezus Christus is de Voorbidder. Hij is gestorven en opgestaan en zit nu op de troon 

naast Zijn Vader. Daar bidt Hij voor al de Zijnen. Je mag dit als troost zien als je ‘van 

Hem’ bent, dus als je door geloof aan Hem verbonden bent. Als je dat geloof niet kent, 

troost deze gedachte je ook niet.  

c. –  

 

16. Zie hierboven voor de uitleg van deze verzen.  

  

17.   

a. Dat Gods verkiezing vast staat. Hij heeft Jeruzalem en Israël verkoren en dat is iets 

wat blijvend, eeuwig is.  

b. Uit alle volken van de aarde heeft de Heere het volk Israël uitverkoren om Zijn volk te 

zijn. Dat is opgesloten in het verbond met Abraham. Israël is het volk van Gods 

belofte.  

c. De verkiezing heeft in de eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld, 

plaatsgevonden. Helemaal aan het begin dus. Bij het geloofsleven is het echter niet 

allereerst de vraag of je uitverkoren bent. Dat is niet de vraag waarmee je moet 

beginnen. Het begint in je leven bij bekering en geloof. Op het moment dat je tot 

geloof gekomen bent, dat je je bekeerd hebt, dat de Heilige Geest je hart en leven 

vernieuwd heeft, mag je ook vast en zeker weten dat je uitverkoren bent. Het is dan 

een zekerheid dat de Heere jouw naam al in eeuwigheid aan Zijn Naam verbonden 

heeft. De uitverkiezing geeft troost achteraf. Je mag er door de uitverkiezing zeker van 

zijn dat je nooit verloren gaat als God Zijn werk in je begonnen is.  

d. -  

  

18. Openbaring 1: De verschijning van de Heere Jezus. De opdracht om de boodschap van 

de Heere door te geven. De troost klinkt er.  

Openbaring 6: De paarden. Het oordeel over de vijanden.  

Openbaring 21: De stad Jeruzalem. God woont weer bij Zijn volk. De troost. De 

heerlijkheid.  

 

Slotopdracht 

-  
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Zacharia 3 en Zacharia 6:9-15 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Apparatuur voor het bekijken van het filmpje ‘verzoening’ op www.abcvanhetgeloof.nl 

(vraag 6) 

• Kleine stevige kaartjes om een tekst op te schrijven (slotopdracht)  

• Materiaal om een poster te maken (alternatieve startopdracht)  

• Apparatuur om de schilderijen en het filmpje van Otto de Bruijne te bekijken (alternatieve 

startopdracht)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Zacharia 3 

✓ Zacharia 6:9-15  

✓ Hebreeën 5:1-10 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ NGB art. 37  

✓ HC zondag 12  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 89:9, 11 en 15 

✓ Psalm 133:2 

✓ Psalm 118:11  

✓ Hier in Uw heiligdom  

✓ Create in me a clean heart  

✓ Heer’, ik kom tot U  

✓ Jezus is Koning en Heer’  

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere dat er verlossing mogelijk is door de komst van Jezus Christus  

✓ Dank Hem dat de verlossing volledig is, er hoeft niks meer van ons bij  

• Gebedspunten: 

✓ Vraag of de Heere doorgaat met Zijn werk, dat meer en meer mensen tot Hem bekeerd 

worden  

✓ Bid om Jezus’ wederkomst 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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Doelstelling 

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen 

beantwoorden:  

5. Wat betekende het vierde nachtgezicht en de profetie voor Jozua en het volk?  

6. Wat betekent het voor ons?  

 

Alternatieve startopdracht 

• Je kunt de startopdracht goed uitbreiden met een creatieve opdracht: verwerk alle 

gevonden informatie op een poster.  

• Otto de Bruijne heeft een serie schilderijen over de nachtgezichten van Zacharia 

gemaakt. Je kunt de schilderijen met elkaar bekijken en bespreken (zie 

https://www.ottodebruijne.nl/gallery-zacharia). Er is ook een filmpje waarin hij zelf uitleg 

over de schilderijen geeft (https://www.ottodebruijne.nl/sprekend).  

 

Achtergrondinformatie  

Zacharia 3  

Intro:   Dit is het vierde nachtgezicht van Zacharia (zie hoofdstuk 1:7,8 voor het begin 

van deze nachtgezichten). In dit nachtgezicht krijgen we iets te zien van een rechtsgeding in 

de hemel. God, de HEERE, is de rechter, de hogepriester Jozua de aangeklaagde, satan de 

aanklager. De vraag is: Hoe kan God Zijn kerk rechtvaardig verklaren? 

 

De noodzaak en grond van de rechtvaardiging (wat God er voor doet) 

Vers 1-5 God maakt Zijn woord bekend via een Engel. In dit geval gaat het om Zijn woord 

bij het beeld dat Zacharia ziet. Hij ziet Jozua, de hogepriester van die tijd (zie ook Haggaï 1:1, 

12 en 2:3). Deze Jozua staat er als vertegenwoordiger van Gods volk en tegelijk staat hij als 

een type van Christus, de volmaakte Hogepriester. Naast Jozua, aan zijn rechterhand, staat 

‘de satan’, Gods tegenstander. Hij staat er om Jozua ‘tegen te staan’. Dat wil zeggen: hij zet 

alles op alles om duidelijk te maken dat deze Jozua geen waardige hogepriester is. Als hét 

bewijs daarvoor gelden Jozua’s vuile kleren waarmee hij ‘voor het aangezicht des Engels’ 

staat. Die uitdrukking wijst op het staan voor God zelf. De satan lijkt daarom een goede grond 

voor zijn aanklacht te hebben (zie hierbij ook Openbaring 12:10). Dé vraag, die voor het volk 

van God ook een serieuze vraag is: Hoe kan God rechtvaardig zijn en tegelijk de zonden niet 

aanrekenen? 

God Zelf maakt duidelijk dat de grond van Jozua’s rechtvaardiging, en daarmee van de 

rechtvaardiging van heel Zijn volk, niet ligt in iets wat zij gedaan hebben. Het is Gods verkiezing 

waardoor mensen worden gered; als een vuurbrand uit het vuur. Denk daarbij aan een houten 

pook waarmee het vuur wordt aangepord. Die pook kan zelf ook in brand vliegen en wordt 

maar net gered. En dan geeft God nieuwe kleren; dit is een teken dat Hij het oude – de zonde 

en ongerechtigheid – wegdoet (vergelijk Lukas 15:22) en daarvoor in de plaats iets nieuws –

gerechtigheid en heiligheid – geeft. 

Dat kan alleen vanwege de andere Jozua: de Heere Jezus. Hij was bekleed met reine kleren 

maar wilde wisselen: de vuile kleren van zondaren gaan dragen om hen de reine kleding van 
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Gods gerechtigheid te geven. Daardoor kunnen zondaren voor God staan (zie hierbij 2 

Korinthe 5:21). 

De hoed was de tulband die de hogepriester droeg met daarop de woorden: ‘de HEERE heilig’ 

(zie Exodus 28:36,37; 39:30,31). Die hoed was het ultieme teken van zijn aanstelling als 

hogepriester. Door hem een nieuwe hoed te geven, verzekert de HEERE Zijn volk er van dat 

ze nu weer een door Hem aangestelde hogepriester hebben. Op een dieper niveau belooft de 

HEERE hier dat de Heere Jezus de door Hem aangestelde Hogepriester is. 

 

De voorwaarde van de rechtvaardiging (wat God van ons vraagt) 

Vers 6-7 Gods verkiezende liefde is voor Jozua, en dus voor de kerk, geen reden om nu 

rustig achterover te leunen. De HEERE maakt ook de voorwaarden van de rechtvaardiging 

bekend. Niet vooraf, alsof de rechtvaardiging te verdienen was. Wel als oproep om een 

veranderd leven te leiden. De HEERE belooft en eist. Hij eist dat we in Gods wegen te 

wandelen. Dat is leven naar Gods wet, heilig leven dus. De tweede eis is Gods wacht waar te 

nemen: dat is om trouw te zijn. 

Als Jozua zo tegenover de HEERE zal staan, zal God hem alles geven wat hij nodig heeft om 

te doen wat hem opgedragen is; zoals Hij dat geeft aan de engelen. Dan kun je zeggen: ‘Maar 

onze wandel is in de hemelen’ (Filippenzen 3:20). Dat wil zeggen: ons leven en onze 

levenshouding worden bepaald door God en Zijn geboden. 

 

De zegen of voorrecht van de rechtvaardiging (wat het voor ons betekent) 

Vers 8-9  Hoe kunnen we dat ooit volbrengen? Door wat God geeft. Als beeld daarvan 

wordt er gesproken over een wonderteken. Dat is volgens vers 8 de Spruit. Dat woord verwijst 

naar een loot, een takje, dat uit een stronk te voorschijn komt. Het wijst op een nieuw begin 

dat God maakt. In Jesaja 11 wordt er ook over gesproken. De HEERE wijst hiermee naar een 

nieuwe Koning uit het geslacht van David. Dus er wordt niet alleen een Priester beloofd – niet 

alleen verzoening – maar ook een Koning – Iemand met macht en kracht om Zijn volk te 

regeren. Wat dat betekent, wordt verder uitgelegd in vers 9. 

Er is veel nagedacht over de betekenis van de steen in dit vers. Vaak werd gedacht aan het 

beeld van de hoeksteen. Dit is een beeld dat ook verwijst naar de Heere Jezus. Meer voor de 

hand liggend is om hier te denken aan de steen die aan de hoed/tulband van de hogepriester 

werd bevestigd. Aäron moest daarop schrijven ‘de HEERE heilig’ (zie Exodus 28 en 29). Over 

deze steen worden twee dingen gezegd: 

1. Er zullen zeven ogen op zijn. Denk hierbij aan een diamant met zeven facetten. Beeld 

voor Gods ogen (zien) en geesten (waken) over de gehele wereld (vergelijk 

Openbaring 1:4, 3:1, 4:5 en 5:6).  

2. De HEERE Zelf graveert op deze steen. Dat wil zeggen: Hij Zelf maakt Jozua heilig en 

niet alleen hem maar heel Zijn kerk. Hij doet dat ‘op één dag’. Een verwijzing naar 

Golgotha. 

Dan zal de vrede van God komen. Zoals in Israël in tijden van de oogst de mensen onder hun 

wijnstok en vijgenboom woonden, genietend van de opbrengst van de oogst als teken van 

Gods goedheid. Zó zal er een tijd komen, belooft God, dat Zijn vrede over heel de aarde zal 

zijn. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn. Daarmee staat het slot van dit 
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nachtgezicht in groot contrast met het eerste vers. Daar was de satan de aanklager. In dit 

laatste vers worden mensen uitgenodigd om Gods vrede door de Heere Jezus te ontvangen.  

 

Accenten 

1. De gezichten hielden rijke beloften in voor de dagen van Zacharia en Juda, maar zij 

hebben niet minder iets tot ons te zeggen en zij blijven hun betekenis behouden tot het einde 

der tijden. We hebben hier profetieën met een dubbele vervulling. Denk aan het beeld van 

bergtoppen. Op een afstand gezien lijken de bergtoppen op dezelfde hoogte te zitten. Maar 

wanneer we een bergtop beklommen hebben, blijken de bergtoppen door een diep dal van 

elkaar gescheiden te zijn. De profetieën zien allereerst op een vervulling in die dagen, maar 

vinden een nadere vervulling in Christus en de komst van Zijn koninkrijk. 

2. Als we over de Zoon van God spreken, denken we in het algemeen aan de Zaligmaker, 

de Redder van zondaren. De Engel des Heeren, onder Wie we de tweede Persoon van het 

goddelijk Wezen hebben te verstaan, namelijk Christus onder het Oude Testament, wordt hier 

bedoeld. We mogen de drie personen in God niet te veel van elkaar scheiden. Over het 

algemeen schrijven we God de Vader meer het rechterlijk vonnis toe, maar hier is het de Zoon 

Die met de Vader en de Heilige Geest de vierschaar spant. Straks op de dag van de 

wederkomst zal Christus de Rechter zijn van de levenden en de doden. 

3. De dienst des Heeren is een heilige dienst en Hij kan alleen gediend worden door 

heilige mensen. De Heere eist een volkomen hart. Dat kan alleen omdat God ze aanziet in Zijn 

Zoon Jezus Christus, in Wie ze volmaakt zijn en aan alle geboden en eisen beantwoorden. 

4. De verkiezing is een trooststuk voor Gods kerk. Als er geen verkiezing was, dan was 

er geen behoud. Omdat God mensen verkoren heeft, kunnen we zalig worden. Niet ieder wordt 

zalig, maar God heeft mensen verkoren tot het eeuwige leven. Wie God heeft uitverkoren, 

weten we niet. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde 

voor de kinderen der mensen. Daarvan hebben we uit te gaan. De Heere wijst ons in Zijn 

Woord de weg waarlangs we zalig kunnen worden. Dat kan alleen door het geloof in Jezus 

Christus. 

 

Zacharia 6:9-15 

In de eerste acht verzen van Zacharia 6 lazen we het laatste nachtgezicht. Met het negende 

vers begint een nieuw gedeelte. Zacharia krijgt hier de opdracht een symbolische handeling 

uit te voeren. De verzen worden meestal kort na de nachtgezichten gedateerd.  

Zacharia moet naar het huis van Josia, zoon van Zefanja gaan. We weten verder niet wie dit 

is, en dat geldt ook van de drie mannen die in zijn huis logeren. Cheldai (in vers 14 wordt hij 

Chelem genoemd), Tobia en Jedaja zijn Joden die in Babel achtergebleven zijn maar nu met 

geschenken naar Jeruzalem gekomen zijn. Van hen moet de profeet zilver en goud nemen en 

daar kronen van laten maken. Er staat een meervoud, maar dat kan in het Hebreeuws ook 

betekenen dat het een bijzonder mooie of heel grote kroon is geweest. In ieder geval moet 

Zacharia de kroon op het hoofd van de hogepriester Jozua zetten. Dat is opvallend: een 

gekroonde hogepriester. Toch is dit het teken van de Heere, waarmee over Jozua heen 

geprofeteerd wordt over een ander: de Spruit. We herkennen hier de Hogepriester van het 

nieuwe verbond: Jozua-Jezus, Die Jezus heet omdat Hij Jezus is, Degene Die Zijn volk zal 

zaligmaken van hun zonden. Hier heet Hij Spruit, dat wijst op Zijn nederige, kleine begin. 
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Zacharia mag profeteren dat Hij de tempel zal bouwen. Hij zal ook heersen op de troon. Hij zal 

Priester en Koning tegelijk zijn. Hij is de Koning-Tempelbouwer, op Wiens hoofd de gloriekroon 

van David eeuwig bloeien zal. Zacharia neemt de kroon weer mee als hij zijn boodschap aan 

Jozua heeft gebracht. De kroon wordt in de tempel gelegd als herinnering aan de gaven van 

de drie mannen en de zoon van Zefanja. Met een rijke profetie mag dit gedeelte afsluiten. Als 

het volk zal luisteren naar Gods stem, zullen ze van verre komen om mee te bouwen aan het 

huis van de Heere. Schouder aan schouder werken in Gods Koninkrijk.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Alle priesters komen uit de stam van Levi. Aäron was de eerste hogepriester, de volgende 

hogepriesters komen uit zijn nageslacht. De belangrijkste taak van de hogepriester was het 

brengen van het offer op de Grote Verzoendag. Eenmaal in het jaar mocht de hogepriester het 

Heilige der heiligen betreden. Zie hiervoor Levitucus 23:26-33.  

De kleding van de hogepriester, zie Exodus 28.  

 
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld de Bijbel met uitleg, de Studiebijbel of websites als 

https://www.christipedia.nl/wiki/Hogepriester.  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

19. -  

 

20.   

a. In de tempel vond de dienst der verzoening plaats. Met de offers die gebracht werden, 

werd de relatie tussen de Heere en Zijn volk hersteld. Dat wil de duivel koste wat het 

kost voorkomen.  

b. Jozua vertegenwoordigt het volk. Het volk dat vanwege de zonde in ballingschap 

gestuurd was. Het volk dat weer gestopt was met het opbouwen van de tempel. Jozua, 

https://www.christipedia.nl/wiki/Hogepriester
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de hogepriester, zou het volk voor moeten gaan in de dienst aan de Heere. Ook hij heeft 

dit niet gedaan.  

c. -  

 

21. God is de Rechter van alle mensen. Eens komt het moment dat alle mensen voor Hem 

moeten verschijnen. Hij zal dan recht spreken. Alleen degenen die Hem hebben leren 

kennen als hun Redder, zullen dan vrijgesproken worden. Dat zijn degenen die in de Heere 

Jezus Christus geloven. Hij is hun Redder. Hij heeft hen vrijgekocht van de schuld. In Zijn 

bloed zijn ze rechtvaardig. Dan kan een mens zonder verschrikken verschijnen voor Gods 

rechterstoel.  

22.  Zie de achtergrondinformatie hierboven en bij de startopdracht.  

 

23.   

a. Daar moet de Heilige Geest je aan ontdekken. Daarvoor gebruikt Hij Gods Woord en in 

het bijzonder de wet. Je merkt dan dat je schuldig staat voor God.  

b. Dat de Heere die vuile kleren ziet maar ook voor een oplossing zorgt. God laat die kleren 

uittrekken en Hij geeft er schone kleren voor in de plaats. Dus de Heere zorgt ervoor 

dat je gaat zien dat je zondig bent, maar Hij reikt je ook gelijk de oplossing aan: door 

het bloed van Christus wil Hij al je zonden vergeven.  

c. Christus krijgt onze zonden, wij ontvangen Zijn genade en gerechtigheid.  

  

24.   

a. –  

b. Hij sterft voor een ander. Hij geeft zijn leven om een ander in het leven te behouden.  

c. Vraag 37: De Heere Jezus heeft met Zijn sterven de zonden gedragen. Hij heeft genade 

en het eeuwige leven verdiend en verlost van de eeuwige veroordeling. Dit geldt voor 

ieder die in Hem gelooft.  

Vraag 60: Alleen door het geloof ben je rechtvaardig voor God. Je ontvangt dan alles 

wat Jezus heeft verdiend met Zijn sterven aan het kruis. Hij heeft daar dan jouw zonden 

gedragen.  

De troost van deze antwoorden geldt voor jou als je in de Heere Jezus gelooft.  

d. –  

 

25.    

a. De Heere Jezus is gekomen, we leven na Zijn eerste komst.  

b. Bij Zijn tweede komst zal Zijn rijk volmaakt komen. Dat is de tijd waarover vers 10 

spreekt: het eeuwige, volmaakte vrederijk.  

c. Voor ieder die Jezus verwacht is het een dag van vertroosting. Voor wie Hem niet kent 

en niet in Hem gelooft, zal het een dag van verschrikking zijn.  

 

26.   -    

 

27. Genesis 14:18 Melchizedek is koning van Salem (later: Jeruzalem) en priester van God de 

Allerhoogste.  
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Hebreeën 5:4-6 spreekt over Jezus Die – naar de ordening van Melchizedek – koning én 

priester is. Jezus komt niet uit het geslacht van Aäron, toch is Hij priester. Hij is van een 

andere orde, naar het voorbeeld van Melchizedek, die ook niet uit het geslacht van Aäron 

kwam.  

 

28. Belofte en opdracht staan naast elkaar. De Heere roept je op tot Hem te komen, je te 

bekeren. Als je dat doet, zul je ervaren dat je het ten diepste niet kunt. Maar dan kun en 

mag je pleiten op Gods belofte: dat Hij het je wil geven, dat Hij je wil bekeren. Zo ben je 

werkzaam met de opdracht én belofte. De Heere gaat Zijn eigen ongedachte gang. Ook 

mensen die niet naar Hem zoeken, kan Hij bekeren. Wel zal Hij de mens altijd in gaan 

schakelen. De Heere is niet van ons werken afhankelijk, Hij wil ons wel gebruiken. En dat 

is ook weer een wonder.  

 

Slotopdracht 

-  
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Zacharia 4 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Apparatuur om het filmpje ‘Christus’ te bekijken op www.abcvanhetgeloof.nl (alternatieve 

opdracht)  

• Apparatuur om de schilderijen en het filmpje van Otto de Bruijne te bekijken (alternatieve 

opdracht)  

• Voldoende materiaal om een schilderij of collage te maken (vraag 8)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Zacharia 4  

✓ Psalm 118 

✓ Openbaring 11:1-14  

✓ 1 Petrus 2:1-10  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 27  

✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 12  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 118:11 en 13  

✓ Psalm 127:1  

✓ Psalm 119:3 en 7  

✓ Jezus, leven van mijn leven  

✓ Give me oil 

✓ O Heil’ge Geest Die levend maakt  

✓ Ontwaak gij die slaapt  

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere voor de gave van Zijn Geest  

✓ Dank God voor (het werk van) de ambtsdragers   

• Gebedspunten: 

✓ Bid om het werk van Gods Geest in ons hart en leven  

✓ Vraag de Heere of Hij de verkondiging van het Evangelie in onze gemeente wil zegenen  

  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen 

beantwoorden:  

7. Wat is de betekenis van het vijfde nachtgezicht?  

8. Wat betekent het voor ons?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Bekijk en bespreek het filmpje ‘Christus’ op www.abcvanhetgeloof.nl.  

• Otto de Bruijne heeft een serie schilderijen over de nachtgezichten van Zacharia 

gemaakt. Je kunt de schilderijen met elkaar bekijken en bespreken (zie 

https://www.ottodebruijne.nl/gallery-zacharia). Er is ook een filmpje waarin hij zelf uitleg 

over de schilderijen geeft (https://www.ottodebruijne.nl/sprekend).  

 

Achtergrondinformatie  

Zacharia 4  

In het vorige nachtgezicht ging het over de rechtvaardiging van de kerk. In dit vijfde 

nachtgezicht, dat niet gemakkelijk te begrijpen is  - Zacharia vraagt zelf twee keer om uitleg 

(vers 5 en 8) - gaat het om de onderhouding van de kerk.  

 

Vers 1-3 Zacharia is in slaap gevallen en wordt gewekt door de Engel. De kanttekeningen 

verwijzen hierbij naar Daniël van wie meerdere keren gezegd wordt dat hij door de grote 

verwondering over Gods openbaring in zwijm of slaap valt (zie Daniël 8:17, 27 en 10:8). 

Zacharia ziet een gouden kandelaar met daarboven een oliekruikje waaruit via zeven ‘pijpen’ 

de olie constant naar de kandelaar stroomt. Links en rechts van het oliekruikje ziet hij twee 

olijfbomen. 

 

Vers 4-10  Een kandelaar kende Zacharia uit de oude tempel (zie o.a. Exodus 25:31). 

Deze zevenarmige kandelaar stond in het Heilige.  In de tempel van Salomo waren het er zelfs 

10 (zie 1 Koningen 7:49) Iedere avond moest de hogepriester deze kandelaar aansteken 

(Leviticus 24:4). Via de hogepriester zorgde de HEERE er zo voor dat het nooit helemaal 

donker was als teken dat God Zijn volk nooit helemaal alleen zou laten. Deze dingen wist 

Zacharia als Israëliet en zoon van een priester natuurlijk allemaal wel. Maar wat dit beeld nu 

te zeggen heeft, begrijpt hij niet. Hij vraagt om uitleg.  

De kandelaar die hij ziet, is het teken dat Zerubbabel – de toenmalige koning van Israël – de 

tempel zal herbouwen. Dat zal echter niet gebeuren door bijzondere kracht of geweld van 

mensen maar onder de leiding van de Heilige Geest. Dat lijkt misschien wel bijna onmogelijk. 

Allereerst is er een grote berg. Daarmee wordt misschien letterlijk de berg puin van de oude 

tempel bedoeld. Het kan ook figuurlijk slaan op de tegenstanders van de tempelbouw – onder 

aanvoering van Sanballat en Tobia – de vijanden van Gods kerk. De berg is dan het teken 

voor alle moeite die wordt ondervonden bij de herbouw van de tempel. Zerubbabel wordt 

echter opgeroepen om niet op de uiterlijke omstandigheden of de vijanden te letten maar te 

vertrouwen op de HEERE. Een belofte die tegelijk ook een vermaning is: het enige waarop we 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
https://www.ottodebruijne.nl/gallery-zacharia
https://www.ottodebruijne.nl/sprekend
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moeten vertrouwen als het gaat om de (her)bouw van de kerk is Gods Geest. Als dat 

vertrouwen er niet (meer) is, trekt God zich terug (zie ook Openbaring 2:5). 

De HEERE belooft verder dat Zerubbabel ‘de hoofdsteen zal voortbrengen’. Bij de hoofdsteen 

moet je denken aan de steen in de tempelnok; het topje van de tempel dus. Als die laatste 

steen geplaatst werd, werd er feest gevierd onder luid vreugdegeroep: bij een gewoon gebouw 

was het dan ‘gefeliciteerd’. Maar als straks Zerubbabel de laatste steen zal plaatsen, zal het 

volk uitroepen: ‘Genade, genade’. 

Zerubbabel zal zowel meewerken met het leggen van de fundering als het plaatsen van de 

laatste afrondende steen in de gevel. Let erop dat Gods woorden dat het ‘door Zijn Geest’ zal 

geschieden dus duidelijk geen reden is voor ons mensen om lijdelijk af te wachten. De Geest 

van de HEERE schakelt mensen in (zie hierbij ook 1 Korinthe 3:9).  

Zerubbabel zal het meemaken en ingeschakeld worden: dat is de eerste boodschap van dit 

nachtgezicht. Profetisch klinkt er nog iets anders in door. Zerubbabel zal maar niet alleen de 

tempel afbouwen, maar hij zal ook een voorloper van de grote Zoon van David, de Koning der 

Koningen, de Hoofdsteen van Zijn gemeente (Psalm 118:22) zijn. Als Hij komt zal Zijn kerk 

gaan roepen, getuigen van ‘genade, genade’. Hij zal door Zijn Geest Zijn volk de kracht geven 

om Gods opdracht in deze wereld te vervullen (zie Johannes 20:21).  

 

Vers 11-14  Nog niet alles is uitgelegd. Zacharia vraagt nog naar de betekenis van de twee 

olijfbomen en de takjes die in twee gouden kruiken naast de bomen staan en waaruit goud 

vloeit. De Engel vraagt nog een tweede keer of Zacharia het echt niet weet. Dat klinkt als een 

vermaning: weet je het nu nog niet? Daarna geeft de Engel antwoord: de twee olijfbomen en 

de twee takjes zijn ‘twee olietakken of zonen der olie’.  

Zonen der olie wijst op mensen die gezalfd zijn. Priesters, koningen en profeten werden 

gezalfd (zie Exodus 29:29; Leviticus 8:12 en 1 Samuël 10:1 en 24:7) Bij de twee gezalfden die 

Zacharia ziet, mag je denken aan de hogepriester Jozua en de koning Zerubbabel. God 

schenkt hen Zijn Geest en door hun inzet komt het werk van die Geest tot de anderen. De kern 

waar het dan om draait is dat ze ‘staan voor Gods aangezicht’. Dat wil zeggen: ze staan voor 

Gods troon; God Zelf is de Bron van alles wat ze geven. Daarmee zijn deze twee olijfbomen / 

olijftakken teken van Gods ambtsdragers die de kerk dienen. Maar boven alles uit zie je hier 

het beeld van de grote Ambtsdrager, de Heere Jezus Christus: Koning, Priester en Profeet. 

Hij heeft door Zijn lijden en sterven het heil voor Zijn kerk verdiend. Hij kon daarom beloven 

dat Hij met Zijn Geest Zijn kerk zou blijven vergaderen en bewaren totdat Hij terugkomt 

(Johannes 14:26; 15:26 en 16:7).  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

-  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

29. -  

 

30. Zie de achtergrondinformatie hierboven.  
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31.   

a. Het werk zal gedaan worden door de kracht van Gods Geest. Dat betekent dat de 

Heere Zelf alles zal geven wat nodig is om het werk te volbrengen. Hij staat er voor in 

dat het werk gedaan wordt, Hij zal er Zelf voor zorgen.  

b. –  

c. Dat we echt niks kunnen doen zonder de hulp en kracht van de Heere.  

 

32. Zie www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl voor een weergave van het artikel in 

oorspronkelijke en hedendaagse taal.  

 

33.    

a. De bouwers hebben deze steen achteloos aan de kant geworpen omdat hij in hun ogen 

nutteloos was. Maar God heeft ervoor gezorgd dat de steen een hoeksteen werd, dat is 

de belangrijkste steen van het gebouw. Het wijst op de Heere Jezus: Hij werd 

verworpen, zelfs gedood. Maar de Heere heeft Hem  tot de Hoeksteen van Zijn kerk 

gemaakt.  

b. De naam Zerubbabel lees je hier. Hij heeft een plaats in het geslachtsregister van de 

Heere Jezus. Ook na de ballingschap gaat God door met Zijn werk!  

c. Er zijn nog steeds mensen die Hem verwerpen, ze geloven niet en stoten zich aan deze 

Steen. Maar er zijn ook mensen die geloven, voor hen is de Heere Jezus kostbaar en 

dierbaar.  

d. –  

 

34.    

a. -   

b. -  

c. -  

 

35.   

a. Als Profeet wil Hij je de raad en wil van God leren.  

Als Priester heeft Hij het offer van Zijn leven gebracht om je te verlossen en doet Hij 

voorbede voor je.  

Als Koning wil Hij je leven regeren en je bewaren.   

b. Dan leef je voor eigen rekening en zul je zelf de straf voor je zonden moeten dragen.  

c. Dan word je eveneens profeet (je belijdt Zijn Naam), priester (je geeft je leven in Zijn 

dienst) en koning (je strijdt tegen de zonde).  

 

36.  -  

 

Slotopdracht 

 -  

http://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/
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Zacharia 9 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Papier, potloden, stiften voor de tekening (vraag 3)   

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Zacharia 9 

✓ Psalm 72 

✓ Mattheüs 21:1-9 

✓ Johannes 12:12-16  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 18   

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 87:3 en 4  

✓ Psalm 72:1, 4 en 11  

✓ Psalm 31:17 

✓ Psalm 86:5 

✓ Psalm 27:5 

✓ Psalm 66:3, 6 en 10  

✓ Hij kwam bij ons, heel gewoon  

✓ Vrede zij u  

✓ Voor ieder land  

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere dat Hij overwonnen heeft en overwinnen zal 

✓ Dank ervoor dat er bij de Heere bescherming is tegen alle vijanden   

• Gebedspunten: 

✓ Bid om vrede, in ons hart en wereldwijd 

✓ Bid om verlangen naar de komst van de Heere Jezus Christus  

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen 

beantwoorden:  

9. Wat is de betekenis van deze profetie?  

10. Wat betekent het voor ons?  

 

Alternatieve startopdracht 

• Omdat het in deze schets gaat over de ‘last’ die predikanten ontvangen hebben, zou het 

mooi zijn als je een predikant (of student) uit kunt nodigen om hierover iets te vertellen. Of 

een aantal jongeren bereiden een gesprek met een predikant / student voor en doen daar 

verslag van op deze bijeenkomst.  
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Achtergrondinformatie  

Zacharia 9 

Intro  Met Zacharia 9 begint een nieuw deel met als thema ‘de terugkeer van de 

Koning’. In Zacharia 9:1-11:17 vinden we ‘de eerste last’ (dat is: Godsspraak), over de leiders 

en hun volk. Met Zacharia 12:1 begint ‘de tweede last’. Zacharia 9 is zelf op te delen in drie 

stukken: vers 1-8 (de Goddelijke Strijder komt), vers 9-10 (de Koning komt Jeruzalem binnen) 

en vers 11-17 (de vijanden van de Koning vernietigd en Zijn volk verlost).  

 

Vers 1-8 In deze verzen spreekt Zacharia over de vijanden van Gods volk. Hij heeft een 

woord van de Heere, een ‘last’, ontvangen. Met een last wordt een Godsspraak bedoeld. 

Calvijn zegt hierbij dat de profeet hiermee wil aangeven dat hij een profetie heeft die zwaar en 

bitter is voor de heidense volken, die nu de Joden, het uitverkoren volk, aanvallen, terwijl deze 

onderwijzing dient tot vertroosting van de Godvrezenden. De heidenvolken zullen Gods 

oordeel ontvangen. De Godsspraak begint in Chadrach, een gebied in Noord-Syrië, waarin 

Damascus ligt en het aangrenzende Hamath. Hiervandaan gaat het zuidwaarts langs de kust, 

door Tyrus en Sidon, naar de Filistijnse steden Askelon, Gaza, Ekron en Asdod. Hoe 

welvarend al deze gebieden ook zijn, na Gods vurige oordeel zullen ze troosteloos 

achterblijven. De trots van deze volken zal uitgeroeid worden. Toch is er ook nog een woord 

van troost voor de heidenen: na het oordeel zal er een rest overblijven voor God. Een deel van 

deze heidenen zal tot de Heere komen en bij Zijn volk gaan horen. Hetzelfde staat beschreven 

in Zacharia 8:22 en 23. Zo zal er vrede komen voor Gods huis en volk. Ze hoeven niet meer 

bang te zijn dat de onderdrukker hun land binnen zal vallen. In vers 8 wordt opnieuw gesproken 

over de ogen van God. Dit gebeurde ook in vers 1, zo is het einde van deze profetie verbonden 

met het begin. De Heere heeft het met eigen ogen gezien: Hij weet wat er gebeurt, zowel met 

Zijn volk als met de heidense volken.   

 

Vers 9-10 Deze verzen vormen de hart van dit hoofdstuk. Ze horen waarschijnlijk ook tot 

de meest bekende verzen uit Zacharia. We zien deze woorden deels vervuld worden in het 

leven van de Heere Jezus. Hij is de Koning van Wie Zacharia hier mag profeteren. Twee keer 

wordt Jeruzalem (hier voorgesteld als een jonge vrouw) opgeroepen om blij te zijn. Zo heerlijk 

is de boodschap die volgt. De Koning komt! Wat er over deze Koning gezegd wordt, lijkt 

tegenstrijdig. Hij is rechtvaardig (zoals in Psalm 72 geschreven staat over de volmaakte Vorst)  

en een Heiland (dat wil zeggen: Hij zal Gods heil, vrede, zegen brengen). Maar tegelijk is Hij 

arm en rijdt Hij op een ezel. Ook de ezel kan een teken van nederigheid en armoede zijn, maar 

het kan ook wijzen op de vrede waarmee Hij komt. Het is geen paard waarmee men ten strijde 

trekt, het is een eenvoudige ezel, een rijdier van iemand die vrede brengt. Dat de Koning arm 

en nederig zal zijn, zien we vervuld in de komst van Christus naar deze wereld. Voor Hem was 

geen plaats. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen (Jesaja 53). Hij heeft de 

gestalte van een Knecht aangenomen (Filippenzen 2). Zo diep wilde Jezus Christus Zich 

vernederen om gevallen zondaren te kunnen redden, om hun Heiland te kunnen zijn. Het 

kostte Hem alles, tot en met Zijn leven. Alleen zo kan Hij verzoening teweegbrengen voor allen 

die Hem als hun Koning erkennen. Opvallend is dat Mattheüs (21:5) en Johannes (12:15) deze 

tekst niet volledig citeren. De woorden ‘rechtvaardig en Hij is een Heiland’ noemen zij niet. Dit 

moet op het moment van Jezus’ intocht nog vervuld worden – Zijn sterven aan het kruis moet 
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nog komen. Als de Koning komt, betekent dit ook dat het volk geen strijdwagens meer nodig 

heeft. Efraïm staat hier voor het tienstammenrijk, met Juda wordt het tweestammenrijk 

aangeduid. De Koning komt met vrede. Voor Israël én voor de heidenvolken. Hij zal ‘van zee 

tot zee regeren’ (Psalm 72). Wereldwijd is Zijn heerschappij. Deze profetie is deels vervuld 

met de komst van Christus. Met Zijn tweede komst zal Zijn vrederijk volmaakt aanbreken en 

de hele wereld beslaan.  

 

Vers 11-17  In deze verzen wordt duidelijk wat er gebeurt tussen Christus eerste en tweede 

komst. Het vrederijk is er niet onmiddellijk en volledig. Gods volk heeft in deze wereld met 

onderdrukking te maken. Maar in die verdrukking is er grote troost. Vers 11-12 laten zien dat 

de Heere trouw blijft aan Zijn volk. Hij brengt Zijn volk terug, vanuit de gevangenschap in Babel. 

Een droge put of bron kon als gevangenis gebruikt worden, denk aan Jozef en Jeremia (Gen. 

37:24 en Jer. 38:7) De Joden die nog in Babel wonen worden ook opgeroepen om 

daadwerkelijk terug te keren naar Jeruzalem, de burcht. De Heere denkt aan Zijn verbond, aan 

het bloed van de offers die gebracht werden om het verbond te bekrachtigen (zie Exodus 24:8). 

Hij belooft dubbele zegen te schenken, de vroegere voorspoed wordt dubbel vergoed.  

In vers 13-15 lezen we over een hevige strijd. Het is de strijd die de Heere voert, maar Zijn 

volk wordt daarbij helemaal ingeschakeld. Juda en Efraïm worden boog en zwaard waarmee 

de Heere strijdt. Schouder aan schouder strijden Juda en Efraïm weer samen tegen de vijand. 

Oude tegenstellingen verdwijnen. Zo behoort het toch met Gods volk te zijn: één in Christus. 

God is de Strijder, met bliksem, stormen en bazuingeschal trekt Hij overwinnend voort. Hij 

verwoest en vergiet bloed, zoals het vergoten wordt bij de offers en het altaar doordrenkt. Zijn 

volk wordt door Hem beschermd en zal de overwinning behalen. God zorgt voor verlossing, 

Hij is de Herder van Zijn volk. De vijanden worden stenen genoemd die vertrapt worden, Gods 

volk wordt vergeleken met prachtige (edel)stenen op een kroon of diadeem. De Heere zal de 

banier ten teken van overwinning opheffen. En hoe heerlijk en groot zal dan de vreugde en het 

geluk zijn. Eten en drinken in overvloed is dan het deel van Gods volk. Het wijst op de volkomen 

verlossing en eeuwige heerlijkheid.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Zach. 9:9 – Matt. 21:5 en Joh. 12:14  

Zach. 11:13 – Matt. 26:15 en 27:9 

Zach. 12:10 – Joh. 19:34, Hand. 2  

Zach. 13:7 – Matt. 26:31 en Mark. 14:27  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

37. – Zie ook de achtergrondinformatie hierboven. Verder kunnen een bijbelse atlas of een 

website als www.bijbelseplaatsen.nl behulpzaam zijn.  

 

38.    

a. Ze zullen door de Heer gestraft worden.  

b. De Heere zal voor hen strijden.  

http://www.bijbelseplaatsen.nl/
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c. Wie zich tegen de Heere keert, zal door Hem gestraft worden. Vijanden van Gods kerk 

zijn ook vijanden van God Zelf.  

 

39.  –  

 

40.    

a. –  

b. Als het goed is, voelt elke christen zich verbonden met het volk Israël. Het is de 

oudste broeder, het volk van Gods verbond. We mogen nooit vergeten welke beloften 

de Heere juist aan dit volk gegeven heeft!  

c. Door de Heere Jezus is er een eenheid gekomen tussen Joden en heidenen. Ieder die 

de Heere Jezus als Zijn Verlosser kent, is onderdeel van Zijn volk. We horen uit 

genade bij het volk van het verbond, samen vormen we die ene woning van God.  

 

41.   

a. Je leest over de Koning die komt en rijdt op een ezel.  

b. Dat Hij arm is en dat Hij een Heiland is.  

 

42. Zie ook www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl voor een weergave in gewone taal.  

De Heere Jezus is echt mens geworden, Hij had een menselijk lichaam en een menselijke 

ziel. Dit was nodig omdat alleen zo de gehele mens (lichaam en ziel) verlost kon worden. 

Alleen zo kan Hij Immanuël – God mét ons – zijn.   

  

43.   

a. Je leest over het volmaakte vrederijk dat met de wederkomst van de Heere Jezus 

volkomen aan zal breken.  

b. Alleen door de komst van Christus is dit vrederijk realiteit geworden. Hij is gekomen om 

vrede te brengen. Met Zijn eerste komst is dat rijk begonnen, met Zijn tweede komst zal 

het volmaakt aanbreken.  

c. Voor ieder die in Hem gelooft, is dat vrederijk nu al realiteit. Geloof in de Heere Jezus 

geeft vrede die alle verstand te boven gaat.  

 

44.    

a. –  

b. Als een groot feest.  

c. De Heere zal overwinning geven aan Zijn volk, deze overwinning zal een ongelooflijk 

groot en heerlijk feest zijn, tot Zijn eer.  

 

Slotopdracht 

-  

 

http://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/
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Zacharia 11 en Zacharia 13:7-9 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Grote vellen papier (startopdracht)  

• Papier om een gedicht of lied te schrijven (vraag 5) 

• Materiaal voor het maken van een handletterling of schilderij (slotopdracht)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Zacharia 11 

✓ Zacharia 13:7-9 

✓ Psalm 23  

✓ Johannes 10:1-21  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 20  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 23 

✓ Psalm 80 

✓ Psalm 90:8 en 9  

✓ Psalm 27:3  

✓ De Heer’ is mijn Herder  

✓ O Heer’, de nacht komt over ons  

✓ Om onze overtredingen  

✓ God is getrouw  

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere voor de goede Herder Die Zijn leven heeft gegeven voor weggelopen 

schapen  

✓ Dank God dat Hij sterker is dan de duivel 

• Gebedspunten: 

✓ Vraag om een schaap van de kudde van de goede Herder te mogen zijn en blijven  

✓ Vraag om bescherming en bewaring door de Herder   

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen 

beantwoorden:  

11. Wat laat Zacharias zijn volk horen en zien over goede en dwaze herders?  

12. Wat is de betekenis hiervan voor ons?  
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Alternatieve startopdracht 

• Je kunt ter introductie ook verschillende teksten lezen die spreken over herders. Denk aan 

Psalm 23, Psalm 80, Johannes 10.  

• Bekijk een filmpje over het werk van een schaapherder. Of, veel leuker, nodig een 

schaapherder of schapenboer uit op de vereniging.  

 

Achtergrondinformatie  

Zacharia 11 

De beelden in dit hoofdstuk zijn niet even makkelijk en tot in detail uit te leggen. We houden 

daarom de grote lijn van het hoofdstuk aan.  

Vers 1-3 In deze verzen wordt het oordeel uitgesproken over de herders van Juda. Dit 

begint eigenlijk al in 12:3 waar de Heere zegt dat Zijn toorn tegen hen ontbrand is. Met de 

herders worden de leiders van het volk bedoeld. Ze gaan het volk voor op de verkeerde wegen, 

het zijn slechte herders. In deze verzen worden de herders met drie beelden omschreven: 

ceders van Libanon, eiken van Basan en de weelde van de Jordaan. Hoe prachtig, sterk en 

welvarend deze bomen en streken ook zijn, als er een vuur komt blijft er niks meer van over. 

Een groot woud kan omgehakt worden. Zó zullen de herders van Israël hun heerlijkheid 

verliezen als de Heere met Zijn oordeel komt. God Zelf zal aan hun hoogmoed en trots een 

einde maken. Je mag ook zeggen dat je hier iets leest van het laatste oordeel. Als de Heere 

komt met Zijn straf, houdt niets in deze wereld stand. Alles wat heel wat lijkt in deze wereld, 

de trots en pracht van onze tijd, zal vergaan. Alleen Gods volk kan dit oordeel doorstaan, zij is 

veilig achter het bloed van het Lam.  

 

Vers 4-6 Deze verzen zijn een woord van de Heere als inleiding op de twee symbolische 

handelingen die Zacharia uit moet voeren (in 7-14 als de goede herder, in 15-17 als de slechte 

herder). Slachtschapen zijn schapen bestemd voor de slacht. Deze schapen moeten worden 

geweid, en dat was nu precies wat de herders van het volk níet deden. Ze zorgen helemaal 

niet voor hun schapen. Het zijn geen herders maar veehandelaren. Ze kopen en verkopen de 

schapen met maar één bedoeling: er zelf rijk van  te worden. Ze hebben geen hart voor de 

schapen. Achter die herders zien we het handelen van God, vers 6. Hij zal de schapen – de 

inwoners van het land – niet meer sparen, maar overgeven aan geweld en ondergang. Dat is 

de aangrijpende boodschap die Zacharia brengen moet. Dat moet hij laten zien met twee 

symbolische handelingen. Daarvoor moet hij zijn herdersuitrusting aantrekken en/of opnemen 

(zie vers 15).  

 

Vers 7-10 Wat in dit hoofdstuk over de goede herder gezegd wordt, wijst naar de Heere 

Die als Herder voor Zijn volk zorgt (Psalm 23, Psalm 80). De Heere Jezus heeft deze woorden 

vervuld toen Hij Zich de Goede Herder noemde. Zacharia laat hier iets zien – de symbolische 

handeling – om de boodschap van God door te geven. Zacharia is hier de herder, Zacharia 

neemt twee stokken – te denken valt aan herdersstaven), maar daarachter zien we de Heere 

als Herder. Of later, in vers 15-17, staat Zacharia symbool voor de slechte herders.  

Zacharia moet dus twee stokken nemen. Beide stokken hebben een naam: lieflijkheid en 

samenbinding. Eerst doet hij zijn herderswerk, maar dan komt er een moment dat hij daarmee 

stopt, vers 9. Dit is een reactie op wat we lezen in vers 8: het volk, de schapen, hebben een 
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afkeer van de herder. En daarom zal de herder zijn volk niet meer weiden. Hij kijkt niet meer 

naar de schapen om, de kudde gaat verloren. En metterdaad verbreekt Zacharia de staf 

liefelijkheid. Zo wordt het verbond verbroken. ‘Liefelijkheid’ komt weinig voor in de Bijbel. Je 

vindt het in de psalmen 27 en 90. Het laat iets zien van hoe de Heer Zich openbaart aan en 

zorgt voor Zijn volk. Nu moet Zacharia laten zien dat aan die liefelijkheid een einde komt. De 

Heere laat Zijn volk los. De Herder Israëls ontfermt Zich niet meer over Zijn volk. Het verbond 

is verbroken. (Er wordt in vers 10 gesproken over ‘volken’, een meervoudsvorm, maar we gaan 

ervan uit dat het hier gaat over Gods volk, Israël. Zie hiervoor de kanttekeningen en de uitleg 

in ‘Twaalfprofetenboek’.)  

 

Vers 11-14 Er klinkt nog enige hoop: vers 11 spreekt over schapen die de Herder wel trouw 

blijven. Zij verwachten de Heere. En zij erkennen dat het waar is wat God zegt en dat het recht 

is wat Hij doet. Zo schittert ook hier Gods genade. Altijd zal er een overblijfsel zijn, de Heere 

Zelf zorgt ervoor dat er in alle tijden mensen zijn die Hem dienen.  

De Herder heeft de proef op de som genomen. Hij vraagt Zijn kudde wat Hij hen waard is. Als 

loon geven ze Hem dertig zilverlingen. Dat is een bespottelijke prijs, een schijntje. Het is de 

waarde van één slaaf. Zoveel is deze Herder hen dus waard. Je kunt gerust zeggen: Hij is hen 

nauwelijks iets waard. De ironie spat er dan ook vanaf als de Heere in vers 13 zegt: ‘Een mooie 

prijs!’ Dat geld wil Hij niet eens hebben. Het moet maar in de tempel gebracht worden, voor de 

pottenbakker. We zien deze verzen vervuld in de daad van Judas. Hij krijgt voor de Heere 

Jezus dertig zilverlingen. Daarmee verwerpt hij de Heiland. Daarmee zorgt hij er voor dat de 

Heiland gedood wordt. Zo zie je dat de climax van de verwerping de dood van de Herder is. 

Zo ver gaat het volk… Dat is onze zonde. We willen de Herder niet. Hij is de goede Herder, 

Die alles voor Zijn schapen over heeft (denk aan Psalm 23), maar wij verwerpen Hem. Een 

indringende vraag: welke waarde heeft deze Herder voor jou?  

De tweede stok, samenbinding, wordt gebroken. Het is een logisch vervolg: als de Herder de 

kudde loslaat, valt de kudde uit elkaar. De broederschap tussen Juda en Israël, het 2- en 

10stammenrijk, is verbroken. In de geschiedenis is dat gebeurd: na de regering van Salomo 

komen er  twee koningen. Het volk heeft David als koning verworpen, zo heeft het ook de 

Davidszoon verworpen. De eenheid tussen deze volken, en ook de eenheid van heel Gods 

kerk, is alleen te vinden in de goede Herder. Bij Hem vinden verloren schapen hun zaligheid 

en vinden de schapen ook elkaar. Het zal zijn één kudde!  

 

Een oud liedje verwoordt de vraag die dit gedeelte aan ons stelt:  

Kent gij reeds de Goede Herder, 

kent gij reeds de herdersstaf 

die de Vader in de hemel 

in Zijn trouwe handen gaf? 

 

Vers 15-17  Opnieuw moet Zacharia optreden als herder. Dit keer is het een dwaze herder. 

Deze herder is een herder van niets. Hij is de naam herder eigenlijk niet waard. Hij zorgt niet 

voor de kudde, hij denkt alleen aan zichzelf. Met deze herder wordt de vijand van Gods volk 

bedoeld. Je kunt denken aan de antichrist. Door de hele geschiedenis heen is de duivel bezig 

om Gods volk te vernietigen. Hij heeft de dood van al die schapen op het oog. Maar Zacharia 
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mag hier beloven dat deze slechte, dwaze herder door God geslagen en verslagen zal worden. 

Ook hier zijn lijnen te trekken naar Openbaring. In Openbaring 13 lees je van het beest dat uit 

de aarde komt. Het lijkt op het Lam, maar het is het beest. Het misleidt de mensen. Maar uit 

heel Openbaring wordt duidelijk dat het slechts een korte tijd heeft. De Heere staat erboven. 

Op Golgotha heeft Jezus de duivel overwonnen. En eens komt het moment dat het oordeel 

definitief zal zijn. Dan zal de duivel – en iedereen die hem aanbidt – voor eeuwig gestraft 

worden. Maar dan mogen de schapen van de goede Herder eeuwig thuis komen.  

 

Zacharia 13:7-9 

Het beeld van de herder komt vaker in Zacharia naar voren. In deze verzen gaat het duidelijk 

weer over de goede Herder. De Herder zal geslagen worden, er wordt door de Heere zelfs een 

zwaard opgeroepen om deze Herder te slaan. Het wijst op een slaan  tot de dood. Als dit is 

gebeurd, zullen de schapen overal verspreid worden. Als hun Herder weg is, zal de kudde 

verstrooid worden. Heerlijk is die belofte dat de Heere wel oog voor hen houdt: Hij zal Zijn 

hand tot de kleinen wenden. Juist voor het kleine en zwakke heeft de Heere oog. Een groot 

deel van de kudde zal het niet overleven. Maar dat deel dat overblijft zal gelouterd worden. Zij 

zullen Gods Naam aanroepen. Zij zullen de Heere erkennen als hun God en de Heere noemt 

hen ‘Mijn volk’. Dat is een heerlijke belofte voor Gods volk.  

Mattheüs 26:13 citeert deze tekst. De Heere Jezus is de Herder Die geslagen wordt, de 

discipelen zijn de schapen die op de vlucht slaan. We mogen hier ook lijnen doortrekken naar 

Jesaja 53: de Heere Jezus is de Herder Die Zijn leven geeft. Het zwaard van God zou de 

schapen moeten treffen, maar het doorboort de Herder. Zo heerlijk en rijk is Gods liefde.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Dit is een zogenoemde placematopdracht. Zie de didactische tips aan het begin van dit 

leidingdeel voor meer informatie.  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

45.   

a. –  

b. Het zijn beelden die iets groots en machtigs uitstralen. De leiders zijn groot en sterk, hun 

positie is belangrijk.  

c. Ze zullen vallen en verloren gaan.  

d. De leiders worden uit hun ambt ontzet, ze zullen door de Heere geoordeeld en gestraft 

worden.  

 

46.    

a. Slachtschapen. Schapen die klaar zijn of klaar gemaakt worden voor de slacht.  

b. Ze doden de schapen, ze worden rijk van de schapen. Ze zijn niet bewogen om de 

schapen, ze zijn alleen maar uit op hun eigen portemonnee.  
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47.   

a. Het is natuurlijk onlogisch als je er goed over nadenkt. Tegelijk tekent het zo duidelijk 

onze zonde… We kiezen liever voor een slechte herder dan voor de goede Herder…  

b. -   

  

48.   

a. Je mag hier helemaal terugdenken aan het verbond dat met Abram gesloten is. Maar dat 

verbond werd steeds vernieuwd, denk bijvoorbeeld aan het moment dat het volk uit 

Egypte bevrijd bij de Sinaï kwam. Daar gaf de Heere het volk Zijn wet als teken van het 

verbond. Kort gezegd is de inhoud van het verbond dat de Heere zegt dat Hij hun God is 

en dat het volk Zijn volk is.  

b. Hetzelfde als er gebeurt met schapen zonder herder: ze gaan verloren.   

c. De Heere doet wat Hij zegt, maar dat geldt zowel Zijn beloften als ook Zijn 

oordeelsaankondigingen.  

 

49.  –  

 

50. Judas heeft 30 zilverlingen gekregen voor het verraden van de Heere Jezus. Als hij spijt 

krijgt van zijn daad, werpt hij deze zilverlingen in de tempel voor de voeten van de leiders. 

Met dit geld – dat bloedgeld is – wordt een akker van een pottenbakker gekocht. Deze 

akker wordt gebruikt als begraafplaats voor vreemdelingen. 

 

51.   

a. Het Lam is Jezus. De draak is de antichrist, de duivel, de grote tegenstander van God.  

b. In Openbaring 20 lees je dat de satan gebonden wordt en in de afgrond geworpen 

wordt. Daarna lees je dat zijn einde definitief zal zijn als hij in de poel van vuur en 

zwavel geworpen wordt, samen met allen die hem volgden.  

 

52.   

a. De Heere Jezus.  

b. God Zelf geeft de opdracht om deze Herder te slaan, te doden.  

c. Alle discipelen vluchten bij de Heere Jezus vandaan op het moment dat Hij, de Herder, 

wordt geslagen.  

d. Er zal een volk overblijven dat bij de Heere hoort. Ze zullen Zijn volk zijn en de Heere zal 

hun God zijn.  

  

53.   

a. –  

b. Een belijdenis is een geloofsuitspraak. Het persoonlijk geloof in de Heere Jezus is nodig 

om dit te kunnen be-amen. Amen zeggen op Gods eigen beloftewoord.  

Slotopdracht 

-  
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Zacharia 14 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Materiaal om het filmpje ‘wederkomst’ op www.abcvanhetgeloof.nl te bekijken (alternatieve 

startopdracht)  

• Voldoende materiaal voor het maken van een schilderij of tekening (vraag 5) 

• Kleine kaartjes om een tekst op te schrijven (vraag 6)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Zacharia 14  

✓ Leviticus 23:33-43 

✓ Johannes 7:33-43 

✓ Openbaring 7:9-17 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 37 

✓ Heidelbergse Catechismus, vraag 52 

✓ Heidelbergse Catechismus, vraag 36  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm  68:1 

✓ Psalm 54:2 en 4  

✓ Psalm 48:1, 4, 5 en 6  

✓ Heilig, heilig, heilig 

✓ Waterstromen wil Ik gieten 

✓ De grote dag breekt weldra aan 

• Dankpunten:  

✓ Dank God dat de strijd van de gelovigen Zijn strijd is 

✓ Dank de Heere voor alles wat we uit het bijbelboek Zacharia mochten leren   

• Gebedspunten: 

✓ Bid dat alle jongeren de goede keus van het geloof maken, voor het eerst of opnieuw 

✓ Maranatha, kom, Heere Jezus!   

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen 

beantwoorden:  

13. Wat is de boodschap van deze laatste profetie van Zacharia?  

14. Wat betekent het voor ons?  

 

  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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Alternatieve startopdracht 

• Bekijk het filmpje over ‘wederkomst’ op www.abcvanhetgeloof.nl 

• Voetstappen van de Heere Jezus 

De naderende komst van de Heere Jezus gaat gepaard met (geruchten van) oorlogen, 

aardbevingen, natuurgeweld. Dit soort gebeurtenissen worden wel de voetstappen van de 

Heere Jezus genoemd. 

o Denk jij bij het wereldnieuws aan de voetstappen van de Heere Jezus? 

o Denk eens na wat er de afgelopen week in het nieuws voorbij kwam (pak de krant 

of de NOS app er eens bij). Hoeveel voetstappen heb jij de afgelopen week 

gehoord? 

 

Achtergrondinformatie  

Zacharia 14  

Dit hoofdstuk valt in twee delen uiteen. Vers 1-11 beschrijft Jeruzalems veroordeling, bevrijding 

en blijdschap. In vers 12-21 lees je het oordeel over de volken en hoe Jeruzalem heilig wordt. 

  

Vers 1-3  De dag waarover Zacharia hier spreekt, is een vreselijke dag voor Jeruzalem. 

De vijand komt en zal vreselijk huishouden. In alle rust kan de buit die de vijand behaald heeft 

in het midden van de stad verdeeld worden. Jeruzalem is totaal verslagen. Het is de Heere 

Die deze vijand geroepen heeft om het oordeel over Jeruzalem te voltrekken. De stad wordt 

ingenomen en de bevolking wordt gevangen genomen of erger. Ternauwernood zal een deel 

van de bevolking, een rest, ontkomen; zij worden niet uitgeroeid. Dan komt het moment van 

redding: de Heere zal komen om Zijn volk te bevrijden en de vijand te straffen. Het is opnieuw 

een dag van strijd, maar nu strijdt de Heere tegen de heidenvolken.  

Het is lastig om deze profetie precies te dateren. Er wordt wel gezegd dat we door de 

geschiedenis heen steeds een herhaling van deze gebeurtenissen zien. Gods volk wordt – 

vaak door eigen schuld – gestraft en onderdrukt. Maar steeds weer is het de Heere Die Zijn 

volk in stand houdt. Iemand schreef: ‘Gods rijk wordt in helse pijn geboren.’ Het is een troost 

te weten dat God boven de machten van de vijand, van het kwaad staat. Wat Zijn volk ook 

overkomt, het loopt Hem niet uit de hand. Hij regeert en het moment van de (volkomen) 

verlossing zal komen!   

 

Vers 4-11 Deze verzen zingen over de heerlijke toekomst van Jeruzalem. Het zijn beelden 

die niet helemaal letterlijk uit te leggen zijn. De strekking van het geheel is duidelijk. We zien 

profetische taal die we ook bij Ezechiël of in Openbaring tegenkomen. In heerlijke beelden 

wordt iets gezegd over wat er gebeuren zal als de Heere komt. Deels gaat het hier over de 

eerste komst van de Messias. Maar het meeste duidt op Zijn tweede komst, het moment dat 

het vrederijk volmaakt aanbreekt.  

Ook nu wordt nog gesproken over vluchten. Zacharia herinnert zijn volk aan de grote 

aardbeving die plaats vond in de dagen van koning Uzzia. Toen moest iedereen vluchten, en 

zo zal ook nu vluchten noodzakelijk zijn. Maar er is ook een vluchtroute: er ontstaat een nieuw 

dal waardoor het volk kan vluchten. Dit dal ontstaat als de Heere komt op de Olijfberg. Bij 

Ezechiël lezen we ook over Gods komen op de Olijfberg (Ez.11 en 43). Als God komt, zal de 

natuur reageren – ook dat is een beeld dat bij meerdere profeten voorkomt. De Olijfberg wordt 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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in tweeën gespleten en er ontstaat een groot dal. Als God komt, zal dat te merken zijn. Voor 

de mensen, maar ook in de natuur. De Heere komt als Strijder en de heiligen – te denken valt 

aan Zijn engelen – zullen Hem volgen.  

Het zal voortdurend licht zijn, zoals ook beschreven staat in Openbaring 21:25. De ‘ene dag’ 

waarover vers 7 spreekt, kan verwijzen naar de eerste dag van de schepping waarop God 

sprak: ‘Er zij licht’. Ook doet het denken aan de woorden van de Heere Jezus: ‘Ik ben het Licht 

der wereld; wie Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens 

hebben.’ (Joh. 8:12). Wat er op die dag ook gebeurt is dat er levend water vanuit Jeruzalem 

stroomt. In Zacharia 13:1 sprak Zacharia ook al over een bron, een fontein van water tegen de 

zonde. Dit is het water dat leven brengt. Zie ook Ezechiël 47 waar het water vanuit de tempel 

stroomt en overal waar het komt leven brengt. Dan zal de Heere Koning zijn over de hele 

aarde. Zijn heerschappij omvat alles en iedereen. Hij is de Enige en Zijn Naam is de enige. 

Alle afgoden zijn verdwenen, God alleen regeert. (Zie ook Deut. 6:4.) Het land wordt vlak, 

effen, begaanbaar. Alleen Jeruzalem torent er bovenuit, het wordt verheven. En het zal 

bewoond worden. Geen ban of vloek zal er meer zijn. Onbezorgd zal Jeruzalem wonen. 

Beelden die iets weergeven van de volledige vrede die komt.  

 

Vers 12-15 Zacharia spreekt in deze verzen weer over de heidenen waarover het in de 

eerste verzen van dit hoofdstuk ging. Hoe loopt het af met de volken die Jeruzalem 

aangevallen hebben? In deze verzen wordt het beschreven, een vreselijk einde is hun deel. 

de ‘plagen’ doen denken aan de plagen in Egypte. Ook in Openbaring komen deze beelden 

weer  terug. God staat voor Zijn volk in, Hij straft hun vijanden. Ds. J. Westerink schrijft: ‘De 

Heere zegt: ‘Wie Mijn volk aanraakt, raakt Mijn oogappel aan. Welnu, deze mensen houden 

zelfs geen oogappel over.’ Er treedt verwarring op, een grote strijd. De overwinning is voor 

Gods volk. Zilver, goud en kleding – het vermogen van de heidenvolken - is de buit. De plaag 

treft zelfs de dieren, zie ook hier de parallel met de plagen in Egypte. Let nog even op de 

zekerheid die in deze verzen doorklinkt. God zál voor Zijn volk strijden.  

 

Vers 16-19 Ook vanuit de heidenen zal er een rest zijn. Er blijft een deel over, zij worden 

niet getroffen door Gods straf. Zij zijn het die zich buigen onder Gods oordeel. Zij komen om 

de God van Israël te dienen. Ze gaan op naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Dat 

was één van de drie grote feesten waarvoor de Joden optrokken naar Jeruzalem. En nu ziet 

Zacharia heidenen komen om dit feest mee te vieren. Het Loofhuttenfeest was de climax van 

Israëls grote feesten. Ze gedachten de woestijnreis, hoe ze in tenten leefden en hoe de Heere 

hen in het beloofde land had gebracht. Het Loofhuttenfeest wijst heen naar de wederkomst 

van de Heere Jezus, als Hij Zijn volk Thuisbrengt en voor eeuwig onder hen zal wonen. 

Openbaring 7 tekent de grote schare uit alle volken met palmtakken in hun handen. Het beeld 

verwijst naar het volk uit Joden en heidenen dat bij de Heere zal wonen in het nieuwe 

Jeruzalem.  

In Johannes 7 lezen we over de Heere Jezus op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Tijdens het 

feest werden er kruiken water uitgegoten op het tempelplein, beeld van de overvloed die God 

geeft. Het is juist dan dat Jezus roept: ‘Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke.’ 

Jezus is het levende Water, de ware Fontein tegen de zonde en onreinheid. Wie tot Hem komt, 

zal eeuwig leven ontvangen. Dat duidt ook op een scheiding: niet iedereen komt. Zacharia 
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wijst daar ook op: er zijn er die niet komen. Hen zal Gods oordeel treffen, er zal geen regen 

vallen. Dat is beeld voor de straf van God. Het wijst op het niet ontvangen van Gods zegen. 

En dan ben je onnoemlijk arm. Zonder Gods zegen, Zijn genade en gunst, ga je verloren. Dat 

is de ernst van deze profetie.  

 

Vers 20-21 Dit is de climax van het boek Zacharia. Aan het begin van het boek zagen we 

een moedeloos volk. Ze zaten bij de pakken neer. Zacharia mocht hen verkondigen dat de 

Heere naar Zijn volk omziet. Door strijd en oordeel heen zou de Heere komen met verlossing. 

Waar loopt het op uit? Zacharia ziet op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE 

HEERE. Deze woorden staan op de voorhoofdsband van de hogepriester. Dit gaf hem het 

recht het heilige der heiligen binnen te treden. Deze woorden maakten hem aangenaam voor 

God (Ex. 28:38). Alleen de hogepriester mocht deze band dragen. En nu ziet Zacharia dat dit 

zelfs op de bellen van de paarden staat. Dat is iets ongelooflijks voor de Israëliet. Paarden 

horen bij de wereld, niet bij het volk dat op de Heere vertrouwt. Het lijkt haast heiligschennis! 

Zo ook met die potten uit vers 21. Het vaatwerk uit de tempel mocht alleen voor de tempel 

gebruikt worden. Maar nu wordt alles door elkaar gebruikt. Heiligschennis? Nee, heiligmaking! 

Zacharia profeteert hier dat het hele leven wordt geheiligd. Alles is heilig voor de Heere. Het 

is de Heere der heirscharen, de Heere van de legermachten. Hij heeft gezegd: door Mijn Geest 

zal het geschieden. Zo wordt Zijn volk heilig gemaakt. En dan valt niets daar buiten. Alles in 

het leven moet heilig zijn voor de Heere. Het is belofte, profetie: zo zal het zijn bij in het nieuw 

Jeruzalem. Maar het is ook een eis: zo moet het zijn, in ons leven. Alles moet de Heere dienen. 

Niet in eigen kracht, maar uit genade, door Zijn Geest. Zo zal het zijn in het huis des Heeren. 

Geen heiden, iemand die zonder God leeft, zal er meer zijn. Alles heilig en volmaakt, tot Zijn 

eer!  

 

 Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Zie https://goedinvorm.nu/materiaal/werkvorm-lagerhuis-debat voor een uitleg van deze 

werkvorm.  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

54. -  

 

55.   

a. –  

b. –  

c. Er zullen mensen zijn die in de stad overblijven. Zij worden niet uitgeroeid.  

 

56.    

a. Luizen, steekvliegen, veepest, zweren, de dood van de oudste zoon. Allemaal plagen 

die mens en dier troffen.  

https://goedinvorm.nu/materiaal/werkvorm-lagerhuis-debat
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b. Het zijn vijanden van God en daarom mogen we ons erover verheugen dat ze hun straf 

niet zullen ontlopen. De Heere is het waard dat ze gestraft en gestopt worden. Tegelijk 

mogen we bidden om hun bekering en behoud, want de straf van de Heere is iets 

verschrikkelijks en dat gun je niemand…  

c. Bij de wederkomst zullen alle mensen geoordeeld worden. Dan zullen de vijanden van 

God hun definitieve en eeuwige straf ontvangen.  
 

57. Als David vlucht voor Absalom, trekt hij huilend de Olijfberg op (2 Sam. 24) 

De intocht in Jeruzalem begint bij Bethfagé, bij de Olijfberg (Matth. 21) 

De Heere Jezus spreekt over de tekenen der tijden als Hij met Zijn discipelen op de 

Olijfberg zit (Matth. 24)  

De Olijfberg is een plaats waar Jezus Zich vaker terugtrok (Joh. 8)  

Na de Paasmaaltijd, vertrekt Jezus met Zijn discipelen naar de Olijfberg waar Hij zwaar te 

strijden heeft in Gethsemané (Matth. 26)  

De hemelvaart vindt plaats vanaf de Olijfberg (Hand. 1) 
  

58. –  
  

59.   

a. –  

b. –  
 

60. Openbaring 7 laat zien dat het Loofhuttenfeest gevierd wordt in de hemel. De vervulling 

hiervan vindt dus plaats bij de wederkomst.  
 

61.   

a. Door niet daadwerkelijk te geloven en te leven als een christen.  

b. Geloven in de Heere Jezus, Hem volgen op heel je levensweg. Dan ben je een kind 

van God, een inwoner van (het nieuw) Jeruzalem, een pelgrim op weg naar de hemel.  

c. Er komt een moment dat kiezen niet meer kan. Dat is het moment dat je sterft of het 

moment van Jezus’ wederkomst. Voor die tijd moet de keuze gemaakt zijn, anders 

kom je voor eeuwig om! 

d. –  
 

62.   

a. Zijn leven was ‘heilig voor de Heere’. In alles was Hij Zijn Vader toegewijd. In Zijn leven 

was geen zonde. Wij kunnen alleen maar heilig zijn door Hem en door het offer dat Hij 

bracht.  

b. Door te geloven in de Heere Jezus. Dan ziet God niet mijn zonden maar alles wat 

Christus aan het kruis heeft verworven. Dan ben ik in Christus heilig voor God.   
 

63.  –  

 

Slotopdracht 

Een mooie opdracht om deze Handreiking over Zacharia mee af te sluiten. Het is ons 

verlangen dat het tot zegen mag zijn!  


