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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:  

1. Wat is de betekenis van deze profetie?  

2. 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 
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een aantal jongeren bereiden een gesprek met een predikant / student voor en doen daar 

verslag van op deze bijeenkomst.  

 

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 
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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 

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.  

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

website als www.bijbelseplaatsen.nl behulpzaam zijn.  

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/
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2.    

a. Ze zullen door de Heer gestraft worden.  

b. De Heere zal voor hen strijden.  

c. Wie zich tegen de Heere keert, zal door Hem gestraft worden. Vijanden van Gods kerk 

zijn ook vijanden van God Zelf.  

 

3.  –  

 

4.    

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.  

 

5.   

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

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

 

6. 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.   

  

7.   

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.  

 

8.    

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/

