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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:  

1. Wat is de boodschap van deze laatste profetie van Zacharia?  

2. 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.  

 

1. -  

 

2.   

a. –  

b. –  

c. Er zullen mensen zijn die in de stad overblijven. Zij worden niet uitgeroeid.  

 

3.    

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.  

 

4. 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) 

  

5. –  

  

6.   

a. –  

b. –  

 

7. Openbaring 7 laat zien dat het Loofhuttenfeest gevierd wordt in de hemel. De vervulling 

hiervan vindt dus plaats bij de wederkomst.  

 

8.   

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. –  

 

9.   

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.   

 

10.  –  
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Slotopdracht 

Een mooie opdracht om deze Handreiking over Zacharia mee af te sluiten. Het is ons 

verlangen dat het tot zegen mag zijn!  


