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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/


 

3 
 

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 

 


