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Inleiding 
In de afgelopen twee lessen over Ezra en Nehemia hebben wij aandacht besteed aan de 
historische achtergrond van de periode van terugkeer en wederopbouw. Wij hebben gezien 
hoe de Perzische koning Cyrus of Kores, gedreven door de Heer God (Ezr 1:1-4) en 
overeenkomstig de profetieën van Jesaja (Js 44:28-45:1) en Jeremia (Jr 25:11-12; 29:10), het 
Joodse volk liet terugkeren naar haar land. Hiermee brak hij met de politiek van vernietiging 
en deportatie, die zijn Assyrische en Babylonische voorgangers hadden voorgestaan. Hij liet 
het volk niet alleen gaan, maar hij gaf hen ook de geroofde tempelschatten mee terug en stond 
hen officieel toe dat zij de tempel zouden herbouwen.  
Wij hebben echter ook gezien hoe de omringende volken sterk tegenwerkten naarmate het 
werk aan de tempel in Jeruzalem vorderde. Uiteindelijk werd deze tegenstand zo sterk dat de 
bouw van het huis van God stil kwam te liggen (Ezr 4:24). Dat is het moment dat de profeten 
Haggaï en Zacharia beginnen met hun optreden (Ezr 5:1; 6:14). Zoals wij de boeken Ezra en 
Nehemia kunnen zien als de historische achtergrond van de lotgevallen van de terugkerende 
Joden, zo kunnen wij de boeken Haggaï en Zacharia zien als de profetische achtergrond van 
deze periode. 
 
Haggaï en Zacharia 
Beide profetische boeken hebben een zeer complexe inhoud en daarom zullen wij eerst 
beginnen met het schematiseren en overzien van de inhoud van deze boeken. Daarna zullen 
wij gedetailleerder naar de inhoud kijken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de inhoud 
van met name Zacharia zo complex en zo vol beeldspraak en symboliek is dat het slechts 
mogelijk is om enkele zaken toe te lichten. Andere zaken zullen voor dit moment onbelicht 
blijven en vergen voor een nadere uitleg meer studie. 
 
 De inhoud van de boeken in vogelvlucht 
 
Haggaï 
 
Gedeelte Datering1 Inhoud Aangaande  
1:1-2:1 1e dag, 6e maand, 2e jaar Darius 

(= 29 augustus 520) 
24e dag, 6e maand, 2e jaar Darius 
(= 21 september 520) 

De leiders van het volk worden aangespoord tot 
het hervatten van het werk. 
De Heer wekt de leiders en het volk op om het 
werk te hervatten. 

Heden 

2:1-10 21e dag, 7e maand, 2e jaar Darius 
(= 17 oktober 520) 

Aanmoediging tot voortzetten van het werk, 
wegens de toekomstige heerlijkheid van de 
tempel. 

Toekomst 

2:11-20 24e dag, 9e maand, 2e jaar Darius 
(= 18 december 520) 

Belofte dat de herbouw van de tempel door 
zegen gevolgd zal worden2. 

Heden 

2:21-24 24e dag, 9e maand, 2e jaar Darius Messiaanse profetie aangaande Zerubbabel Toekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Inleiding op het Oude Testament, Dillard en Longman (533) 
2 Ezra 6:15 geeft aan dat de tempel werd voltooid op de 3e dag van de 12e maand (Adar) in het 6e jaar van koning 
Darius (= 12 maart 515). 
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Zacharia (1-8): de acht gezichten 
 
Gedeelte Datering Inhoud 
1:1-6 8e maand, 2e jaar  

(= oktober/november 520) 
Aanhef: bekeert U tot Mij dan zal Ik tot U wederkeren (1:3) 

1:7-6:8 24e dag, 11e maand, 2e jaar Darius 
(= 15 februari 519) 

De acht nachtgezichten 
 

6:9-15  Messiaanse profetie aangaande Jozua 
7-8 4e dag, 9e maand, 4e jaar Darius  

(= 7 december 518) 
Verleden 
Ongerechtigheid (7:9) 
Ongehoorzaamheid (7:11-12a) 
Onheil (7:12b-14) 

Toekomst 
Gerechtigheid (8:16-17) 
Heiligheid (8:8) 
Heil (8:11-14) 

 
Zacharia (9-14): de twee Godsspraken3 
 
Gedeelte Inhoud 
9-11 9:1-8 1. De overwinning door Alexander de Grote 
 9:9-10 De komst van de Messias 
 9:11-17 2. De overwinning door de Makkabeeën 
 10 De komst van de Messias 
 11:1-6 3. De overwinning door Rome 
 11:7-14 De komst van de Messias 
 11:15-17 4. De komst van de antichrist 
12-14 12:1-9 5. Israël in de verdrukking 
 12:10-13:9 De terugkomst van Christus 
 14:1-3 6. De strijd van Armageddon 
 14:4-7 De terugkomst van Christus 
 14:8-21 7. De vestiging van het Koninkrijk 
 
 De inhoud van de boeken toegelicht 
 
Haggaï 
Het is opvallend dat Haggaï en Zacharia allebei met grote regelmaat de benaming ‘Heer der 
heerscharen’ gebruiken. De NBV vertaalt deze naam met de ‘Heer van de hemelse machten’. 
In eerdere lessen hebben wij al gezien dat deze hemelse machten hemelwezens, engelen, zijn. 
Uit de Bijbel weten wij dat er zowel goede engelen bestaan, die de Allerhoogste dienen, als 
gevallen engelen, die de satan dienen. Deze laatste engelen zijn vorsten die verbonden zijn 
aan de heidense volken rondom Israël (zie o.a. Dn 10). Als de Heer God Zich dus presenteert 
als de ‘Heer der heerscharen’ dan wijst dit op Zijn soevereine en almachtige heerschappij over 
de machten die op en boven deze aarde woelen (vgl. Ps 2). Dit is een troostrijke gedachte, 
zeker wanneer wij de zware passages in de profetische boeken van Haggaï en Zacharia lezen.  
 
Haggaï heeft een toegankelijke boodschap, die zich vrijwel uitsluitend richt op de herbouw 
van de tempel. Eigenlijk biedt de profetie van Haggaï een prachtige blauwdruk van een 
geestelijke opleving in een periode van geestelijke lauwheid. De gang van zaken bij deze 
opwekking is als volgt: 
 
1. Er is geestelijke lauwheid      lauwheid  1:2-11 
2. De leiders en het volk horen naar de stem/het woord van God  gehoorzaamheid  1:12a 
3. Zij vrezen voor Zijn aangezicht     verootmoediging 1:12b 
4. De Heer geeft een opwekking      opwekking  1:14 
5. De leiders en het volk beginnen aan het werk   werk   1:14b 

                                                
3 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (623) 
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6. De Heer geeft kracht      versterking  1:13; 2:5 
 
Wanneer de tempelbouw is hervat, spreekt de Heer een profetie uit aangaande het werk dat 
wordt verricht. Eerst refereert Hij aan de glorie van de eerste tempel (2:4). Zoals wij hebben 
gezien in Ezra 3:12-13 was de uitstraling van deze nieuwe tempel in vergelijking met de 
glorie van de eerste tempel een reden tot groot verdriet. De Heer God is echter geen God die 
vasthoudt aan het verleden, maar vooruitziet naar de toekomst en Hij geeft een profetie 
aangaande de komende heerlijkheid van de tempel die groter zal zijn dan de vorige, want ‘op 
deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heer der heerscharen’ (Ha 2:10). Dit 
verklaart ook de noodzaak tot de herbouw van de tempel. De Heer God heeft het nodig om 
Zijn heil te brengen. Wij zien deze belofte vervuld  in de profetische woorden van Simeon, 
die in de Heer Jezus de beloofde Messias herkent, op het moment dat Hij als acht dagen oude 
baby de tempel binnenkomt (Lk 2). 
Het is goed om te weten dat ‘de plaats’ waar de profetie over spreekt, altijd hetzelfde is 
gebleven. De eerste tempel was van de hand van Salomo, de tweede tempel van de hand van 
Zerubbabel en de derde tempel van de hand van Herodus, die de bestaande tempel volledig 
herbouwd en verfraaid heeft. In de periode tussen de tweede tempel en de derde tempel heeft 
Antiochus Epiphanes de tempel op een gruwelijke wijze verontreinigd, maar na de 
overwinning door de Makkabeeën is de tempel opnieuw ingewijd. Een gebeurtenis die door 
de Joden nog steeds herdacht wordt bij het Chanoeka-feest. 
 
In het derde gedeelte van het boek Haggaï moet de profeet twee casussen uit de 
reinheidswetten voorleggen aan de priesters. De kern van deze kwesties4 is dat heiligheid niet 
overdraagbaar is: iets heiligs maakt iets anders niet heilig, maar iets onheiligs/onreins kan iets 
anders wel onheilig/onrein maken (Ha 2:12-14). Dit gold ook voor het werk van de handen 
van de Israëlieten. Zij zouden niet heilig worden door het werken aan de tempel, maar hun 
onheiligheid kon wel de tempel bezoedelen. Daarom moest het volk niet langer zien op 
zichzelf, maar op de zegenende genade van de Heer God.  
 
Tot slot van het boek grijpt de Heer God nogmaals terug naar die dag dat de heerlijkheid zal 
verschijnen (vergelijk de beschrijving van 2:7-8 met 2:23) en spreekt een Messiaanse profetie 
uit over Zerubbabel, die ‘Hij zal maken tot een zegelring’. Deze profetie toont het genadige 
karakter van God, want van één van Zerubbabels voorvaderen, Jechonja (NBV)/Konjahu 
(NBG), de zoon Jojachin, wordt gezegd dat deze als zegelring wordt afgerukt (Jr 22:24-25).  
De profetie over Zerubbabel is één van de vele heenwijzingen naar de Heer Jezus in de 
boeken Haggaï en Zacharia. Het kenmerk van een zegelring is dat het een afdruk achterlaat 
van de eigenaar. Dit beeld vinden wij terug in Hebreeën 1:3 waar de Heer Jezus de ‘afdruk 
van Gods wezen’ wordt genoemd5.  
 
Zacharia (1-8): de acht gezichten 
Het boek Zacharia valt in twee delen uiteen. Het eerste deel wordt net als het boek van Haggaï 
gekenmerkt door exacte dateringen. Deze zijn overigens goed om te zetten naar de 
hedendaagse kalender, omdat er archeologische documenten zijn gevonden met 
astronomische observaties6. De kern van dit eerste gedeelte bestaat uit acht gezichten die wij 
nu nader zullen bekijken. 
 

                                                
4 Inleiding op het Oude Testament, Dillard en Longman (527) 
5 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (99) 
6 Inleiding op het Oude Testament, Dillard en Longman (526) 
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Met name de gedetailleerde uitwerking van het heil is in dit gedeelte van de profetie van 
Zacharia opvallend. Laten wij enkele elementen bekijken. 
 
- Over zowel Zerubbabel (Ha 2:21-24) als over Jozua (Za 6:9-15) wordt een Messiaanse 

profetie uitgesproken. Zerubbabel was de vorst en Jozua de hogepriester. Zacharia 6:13 
profeteert dat de Spruit ‘als heerser zal zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn 
troon; heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn’. Wij zien in Hebreeën 6:20-7:1 dat 
deze beide rollen samenkomen in de persoon van de Heer Jezus. 

- Zacharia 6:9 spreekt over een steen waarop de Heer God zelf het graveersel zal graveren. 
Dit verschijnsel zien wij in Exodus 28:9 als de namen van de zonen van het volk Israël op 
een steen werden gegraveerd en door de hogepriester worden gedragen. Nu worden er 
mogelijk nieuwe namen gegraveerd, die door dé Hogepriester gedragen zullen worden. 
De zeven ogen zijn mogelijk een verwijzing naar de zeven Geesten die over de aarde zijn 
uitgezonden (Op 5:6 vgl. Za 4:10 ‘de ogen van de Heer’) en die mogelijk verbonden zijn 
aan de zeven Gemeenten (Op 1:20), alhoewel daar wordt gesproken over ‘engelen’. 
Mogelijk wordt in Zacharia 6:9 gesproken over de vorming van de Gemeente, wanneer de 
Heer God op één dag de ongerechtigheid van dit land zal wegdoen. Deze dag hebben wij 
leren kennen als de dag dat de Heer Jezus onze zonden wegdroeg aan het kruis van 
Golgotha. 

- Dat het heil zich zal uitstrekken tot buiten het Joodse volk zien wij heel duidelijk 
geprofeteerd in Zacharia 2:11 en 8:23a. Wel dienen wij ons te blijven beseffen dat het 
heil uit de Joden is (Jh 4:22 vgl. Za 8:23b). 

 
Zacharia (9-14): de twee Godsspraken 
De rest van het boek Zacharia heeft een andere opbouw. Er worden geen gedetailleerde 
dateringen meer gegeven  en eigenlijk kunnen de resterende hoofdstukken verdeeld worden in 
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8. De 4 wagens 
 
 
 
- Paarden die de aarde doorkruisen (Op 6) 
- Mijn Geest is in rust 

1. De Ruiter en Zijn ruiters 
 
- De Engel des Heren = Christofanie; 

Hij vraagt om erbarmen 
- Paarden die de aarde doorkruisen  
- De gehele aarde is in rust 

4. Jozua in vuile klederen voor de troon 
 
- Satan = aanklager (Op 12:10) 
- Ongerechtigheid wordt weggedaan 
- Gegraveerd steen met zeven ogen  

(Ex 28:9; Op 2:17) 

2. De 4 horens en de 4 smeden 
 
- De verstrooiing door de volken 

3. De man met het meetlint 
 
- Kwetsbaarheid van Jeruzalem 

7. De vrouw in het meelvat 
 
- Vrouw = goddeloosheid 
- Sinear = land van Babel (Gn 10:10, 

Dn 1:2), land van oordeel (Op 18) 

6. De vliegende boekrol 
 
- Stelen – gebod 5 t/m 10   

relatie mens/mens (Ex 20) 
- Vals zweren – gebod 1 t/m 4  

relatie God/mens (Ex 20) 

Interne bedreiging 

 
Vertroosting van Gods aanwezigheid 

Heil 

5. De kandelaar en de 2 olijfbomen 
 
- Olie = beeld H.Geest (Za 4:6; Js 61:1) 
- Kandelaar = Gemeente (Op 1:20)  
- Zeven ogen (Op 1:20; 5:6) 
- Olijfbomen = getuigen (Op 11:4) 
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twee delen: 9-11 en 12-14. Beide gedeeltes beginnen met de aanhef ‘Godsspraak, het woord 
des Heren’ en schetsen een apocalyptisch beeld. Bij de apocalyptische profetieën, zoals 
Daniël, Zacharia en Openbaring, is het altijd moeilijk om de letterlijke boodschap te 
doorgronden. Daarom moeten wij ook vooral niet denken dat ‘onze’ uitleg de enige ware is. 
Er lopen zoveel verschillende lagen en symbolische voorstellingen door elkaar heen dat wij 
slechts voorzichtig een uitleg kunnen geven.  
 
 De eerste Godsspraak (9-11) zou bijvoorbeeld heel goed een profetische schets van de 

periode vanaf Alexander de Grote tot aan de opkomst van de antichrist kunnen zijn.  
 

Zo zou 9:1-8 een heenwijzing kunnen zijn naar de veldtocht van Alexander de Grote, die 
wel de steden rondom Jeruzalem heeft ingenomen, maar niet Jeruzalem zelf (9:8).  

 
Vervolgens wordt dit gedeelte afgesloten met de komst van de Messias op een ezel (9:9). 
Deze profetie is duidelijk in vervulling gegaan met de intocht in Jeruzalem door de Heer 
Jezus (Mt 21:5; Jh 12:15).  

 
Dan lezen wij hoe de kinderen van Efraïm en Juda opgewekt zullen worden tegen de 
kinderen van Griekenland (9:13). Dit zou heel goed een verwijzing kunnen zijn naar de 
periode van de Makkabeeën. Wij weten dat toen Alexander de Grote stierf in 323 vC er 
een diadochenstrijd losbarste, dat wil zeggen de strijd om de opvolging. In de praktijk 
betekende dit dat het immens grote rijk uiteenviel in vier verschillende delen waarvan de 
Seleuciden (noordelijk) en de Ptolemeeën (zuidelijk) de belangrijkste heersers waren. 
Palestina was een speelbal tussen deze twee machten en uiteindelijk wonnen de 
Seleuciden deze strijd. Onder de buitengewoon wrede vorst Antiochus Epiphanes had het 
trouwe deel van de Joden het bijzonder zwaar. Antiochus had zich ten doel gesteld de 
Griekse cultuur (het hellenisme) ook in Palestina in te voeren en daarbij hield hij geen 
enkele rekening met de Joodse godsdienst noch met de heiligheid van de tempel. De 
gruwelijke ontering van de tempel was voor de Makkabeeën aanleiding om in opstand te 
komen tegen deze vorst en hem uiteindelijk te verslaan.  

 
Ook dit gedeelte wordt afgewisseld met een profetie over het heil dat zal komen wanneer 
de Messias verschijnt (hoofdstuk 10). 

 
De eerste verzen van hoofdstuk 11 (1-6) zijn een mogelijke heenwijzing naar de 
historische periode waarin de Romeinen de heerschappij over Palestina uitvoerden. Het 
belangrijkste deel van dit hoofdstuk gaat echter over twee herders:  

 
- De verworpen herder (7-14): de Christus 

Zeker gezien de profetie over de dertig zilverstukken zien wij hierin heel duidelijk een 
heenwijzing naar de Heer Jezus. De verwerping van deze herder door het volk Israël 
(Jh 1:12; Rm 11) verbrak de staven van liefelijkheid (genade) en samenbinding. De 
verwerping van de Heer Jezus is het diepste punt in de relatie tussen de Heer God en 
het volk Israël.  
 

- De dwaze herder (15-17): de antichrist 
Juist door de verwerping van de ware Herder zal Israël ten prooi vallen aan de dwaze, 
liefdeloze, nietswaardige herder, waarin vele uitleggers de antichrist zien. Zij hebben 
zelf voor hem gekozen toen zij riepen bij de kruisiging ‘wij hebben geen koning, 
alleen de keizer’ (Jh 19:15). 
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Zo kunnen wij in dit gedeelte van Zacharia langs de historische lijnen een verklaring zien 
voor de zware toekomst van het volk Israël; het verwerpen van de Heer Jezus heeft dit in 
gang gezet. 

 
 De tweede Godsspraak (12-14) heeft ook een apocalyptisch karakter en opnieuw speelt de 

Messias een prominente rol in deze profetie.  
 

Als aanvang wordt er een oorlog geschetst rond Jeruzalem, waarbij alle volken van de 
aarde betrokken zijn (12:3), maar dan zal de Messias verschijnen en zij zullen ‘Hem zien, 
die zij doorstoken hebben’ (12:10). Deze Messiaanse profetie toont iets van de diepte van 
het lijden en sterven van de Heer Jezus: het is de Heer God zelf die met Zijn zwaard de 
herder, de man die Zijn metgezel is, heeft geslagen (13:7) en tekst die de Heer Jezus 
aanhaalt in Mt 26:31 en Mk 14:27. 

 
Dan vervolgt Zacharia zijn profetie met de slag, die bekend is geworden als de slag van 
Armageddon (14:1-3). Deze profetie wordt ook afgesloten met een glorieuze verschijning 
van de Messias op de Olijfberg (14:4-7), gevolgd door de vestiging van het Messiaanse 
koninkrijk (14:8-21).  

 
 De toepassing van de boeken 
 
Haggaï en Zacharia traden op toen de tegenstanders van de Joden hen zo ver hadden gekregen 
om hun werk aan de tempel van de Heer God op te geven. Het korte profetische intermezzo in 
Ezra 5:1 en 6:14 bleek een diepgaande eschatologische boodschap te bevatten, waarin alle 
aspecten van het heilsplan (de verwerping van Christus, de straf die Hij moest dragen, de 
zware toekomst die Israël tegemoet gaat, de uiteindelijke bekering van Israël, de periode van 
het Messiaanse koninkrijk etc.) werden behandeld.  
 
Aangezien dit heil ook ons heil is, geldt de boodschap net zo goed voor ons. In de vorige 
lessen hebben wij al gezien hoe de tegenstand, die de terugkerende ballingen meemaakten, 
gelijke trekken vertoont met de tegenstand die wij vaak ervaren in ons geestelijk leven: 
 
Ezra 
- Compromis (Ezr 4:1-3) 
- Ontmoediging (Ezr 4:4-5) 
- Aanklacht (Ezr 5:6-22) 
- Kracht en geweld (Ezr 4:23) 
 
 
 
 

Nehemia 
- Spot (Nh 4:1-3) 
- Kracht (Nh 4:7-9) 
- Ontmoediging (Nh 4:10) 
- Angst (Nh 4:11-23) 
- Zelfzucht (Nh 5) 
- Bedrog (Nh 6:1-4) 
- Laster (Nh 6:5-9) 
- Bedreiging (Nh 6:10-14) 

 
Voor de Joodse ballingen leidde deze tegenstand ertoe dat het werk aan de tempel opgegeven 
werd, maar beseffen wij ons eigenlijk wel dat ook wij bouwen aan een tempel? 
 
- Het werk dat wij doen bouwt aan de tempel (Ef 2:21, 1Ko 3:12-17). 
- Ons lichaam is zelfs een tempel van de Heilige Geest (1Ko 6:19; 2Ko 6:16).  
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Wanneer wij dus bemerken dat onheiligheid of lauwheid heeft toegeslagen in ons leven, ons 
gezin, onze gemeente dan wordt het tijd om te luisteren naar de ernstige boodschap van de 
profetieën van Haggaï en Zacharia. 


