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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 

• 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:  

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

2. Wat betekent het voor ons?  

 

Alternatieve startopdracht 
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• 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. 

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 

https://www.ottodebruijne.nl/gallery-zacharia
https://www.ottodebruijne.nl/sprekend
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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.  

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 
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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 

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/)  

 

https://isaruhallah.nl/dawoed/
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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. 

 

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 
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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.  

 

1. -  

 

2.     

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  

 

3.   

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.  

 

4.   

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. –  

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.  

 

5.   

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. –  

 

6. Zie hierboven voor de uitleg van deze verzen.  

  

7.   
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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. -  

  

8. 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 

-  

 

 


