
Versie 2 – Zacharia 9:9 t/m 17 – nr.1199 

TTB – NL – TWR – CW  1 

[Uitzending 1199: Zacharia 9:9 t/m 17] 

 

In de verzen 9 en 10 van Zacharia 9, lezen we ongetwijfeld het hart van de 

profetische boodschap van de profeet Zacharia. We lezen Zacharia 9:9 uit één 

van onze Nederlandse Bijbelvertalingen (HSV): Verheug u zeer, dochter 

Sions! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, 

rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een 

ezelsveulen, het jong van een ezelin. De woorden zijn in relatie met Zacha-

ria 9:10 een prachtig voorbeeld, hoe in de profetie van het OT de komst en de 

wederkomst van de Here Jezus lijken samen te vallen. Want enerzijds spre-

ken de woorden van vernedering, terwijl we anderzijds horen dat Zijn Konink-

rijk de hele wereld omspant. We lezen in Zacharia 9 vers 10b: En Hij zal vre-

de brengen onder de volken. Zijn rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee 

en van de Rivier tot de einden der aarde. 

 

Dwars door het ingrijpende oordeel van de ballingschap heen is de HERE  

dezelfde gebleven. Zijn trouw en goedheid is niet geweken van Zijn volk Israël. 

De profetie in Zacharia 9:9 herinnert aan woorden, die voor de ballingschap al 

gesproken werden door Jesaja, die van die komende Koning profeteerde in 

Jesaja 9 en 11, en door Micha, die profeteerde van de Heerser uit Bethlehem 

(Micha 5:1-4). Het is dan ook geen wonder, dat deze profetie inzet – te midden 

van al de woorden die spreken van oorlog en geweld – met een dubbele op-

roep tot blijdschap. We lazen: Verheug u, Mijn volk! Juich van vreugde! 

Sion en Jeruzalem, in de meeste Bijbelvertalingen aangeduid als een jonge 

vrouw, mogen na al het verdriet en rouw over de zonden van Israël en de ge-

volgen daarvan in de oordelen van God, nu andere tijden verwachten. De 

HERE roept op tot grote blijdschap. Na een korte tijd van boosheid zal de HE-

RE Zich nu met grote liefde en goedheid over Sion ontfermen. Die ontferming 

wordt zichtbaar in de komst van de Koning, en deze Koning wordt door de 

HERE gegeven. Hij komt naar Jeruzalem, en Hij is de Koning van Israël. De 

inwoners van Sion en Jeruzalem mogen Zijn volk zijn en delen in Zijn zorg en 

bescherming. In het NT wordt deze profetie nadrukkelijk betrokken op de Here 

Jezus. De profetie wordt dan ook letterlijk vervuld, als de Here Jezus aan het 

begin van de week waarin Hij zal worden gekruisigd, op een ezel onder luid 
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Hosanna-geroep Jeruzalem binnenrijdt. In Matth.21 (vs.1-11), Marcus 11 

(vs.1-10) en Lucas 19 (vs.:29-40) herinnert de Heilige Geest nadrukkelijk aan 

Zacharia 9:9. Maar ook zonder dat is het duidelijk, dat de woorden uit Zacharia 

9:9 spreken van de Messias: Jezus Christus. Over Zijn vernedering, bij Zijn 

geboorte op aarde, maar ook over Zijn verhoging, in Zijn Hemelvaart en twee-

de en laatste komst, tot verlossing van Zijn volk en tot zegen van alle volken. 

 

Zacharia 9 vers 9 en 10: Verheug u, Mijn volk! Juich van vreugde! Want 

kijk: uw Koning komt naar u toe! Hij is de Rechtvaardige, de Overwin-

naar. Toch is Hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin. Dan zal Ik de 

strijdwagens en de paarden uit Israël en Juda wegvagen, de bogen bre-

ken. En Hij zal vrede brengen onder de volken. Zijn rijk zal zich uitstrek-

ken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Deze verzen 

zijn het middelpunt van Gods aankondiging van de verlossing door de komen-

de Koning. Deze woorden worden ook wel de ‘Konings-belofte’ genoemd. 

Zacharia is als het ware verplaatst naar een tijdstip vlak vóór de vervulling en 

vol enthousiasme over het ontzagwekkende van de naderende verlossing, 

wekt de profeet de inwoners van Jeruzalem op om zich te verheugen. Na deze 

oproep volgt de boodschap zelf: Want kijk: uw Koning komt naar u toe! En 

wie die Koning is heeft Jesaja al verteld in Jesaja 40:1 t/m 11, waar we lezen: 

Troost, o ga Mijn volk troosten, zegt uw God. Spreek met tederheid tegen 

Jeruzalem en zeg haar dat de dagen van verdrukking voorbij zijn. Haar 

zonden zijn vergeven en de HERE zal tweemaal zoveel zegeningen geven 

als zij voor die tijd straf kreeg. Luister! Ik hoor de stem van iemand die 

roept: Baan een weg in de woestijn voor de HERE, maak een rechte weg 

door de wildernis. Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de boch-

tige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt.  

Alle schepselen zullen de glorie van de HERE zien. De HERE heeft ge-

sproken, zo zal het gebeuren. De stem zegt: ‘Roep!’ ‘Wat moet ik roe-

pen?’ vraag ik. ‘Roep dat de mens is als gras en dat zijn pracht verwelkt 

als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt onder de adem 

van God. En zo gaat het ook met de vergankelijke mens. Dor wordt het 

gras en bloemen verwelken, maar het woord van onze God houdt voor 

eeuwig stand. Roeper van het goede nieuws, roep vanaf de bergtoppen 
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naar Jeruzalem! Roep maar harder – wees niet bang – en vertel de ste-

den van Juda dat hun God in aantocht is. Ja, de HERE God komt met 

macht, Hij zal met strakke hand regeren. Kijk, Hij heeft Zijn beloning bij 

Zich en Zijn vergelding gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij Zijn 

kudde weiden: Hij zal de lammeren in Zijn armen dragen en de ooien 

voorzichtig leiden. De aangesprokenen worden opgeroepen Jeruzalem lief-

devol moed in te spreken en tot haar te roepen dat de tijd van verdrukking 

voorbij is. Werd  Israël eerder als een met schuld beladen volk aangeduid 

(Jes.1:4), nu mag Jeruzalem worden aangezegd dat de schuld is verzoend. 

Uit de hand van de HERE heeft zij dubbel ontvangen voor al haar zonden. 

Daarbij gaat het niet om straf, maar om zegen. De HERE komt met herstel en 

zegen die zelfs dubbel zo groot is als de zonde waarvoor Jeruzalem is ge-

straft. Er klinkt een stem, die de aangesprokenen oproept: Maak in de woes-

tijn de weg van de HERE gereed, effen in de vlakte de gebaande weg van 

onze God (vs.3). Daarvoor moet elke ongelijkheid in het landschap wijken 

(Hab.3:6). Alle vier de schrijvers van de evangeliën  – Mattheüs, Marcus, Lu-

cas en Johannes – halen Jes.40:3 aan als van toepassing op Johannes de 

Doper. 

 

De majesteit van de HERE zal openbaar worden voor het oog van heel de 

mensheid (vs.5; Jes.6:3; 35:2-4) en iedereen zal erkennen dat de HERE heeft 

gesproken. De verwijzing naar de openbaring van de majesteit van God maakt 

duidelijk wat die ‘weg van de HERE’ inhoudt, het is de weg waarover de HE-

RE  tot Zijn volk komt. Dat God het volk juist ontmoet in de dorre, verlaten 

woestijn is een beeld van de dorre situatie waarin het volk verkeerde (Jes.35). 

Het roept herinnering op aan de exodus, toen in de woestijn – bij de Sinaï – 

de HERE tot het volk kwam en Zijn verbond met hen sloot.  

De opdracht ‘maak in de woestijn de weg van de HERE gereed’ is een 

beeld voor het op orde brengen van de levenswandel. Het volk wordt opge-

roepen zich door levensheiliging op de komst van de HERE voor te bereiden. 

Opnieuw klinkt er een stem (vgl. vs.3). Deze geeft opdracht een boodschap 

door te geven (vs.6). Dan volgt een reactie: de profeet vraagt wat hij roepen 

moet. Het antwoord waarmee Jesaja de Israëlieten mag troosten is: dat heel 

de mensheid, ook de vijand die Jeruzalem bestookt, vergankelijk is als 
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gras dat verdort en dat zijn pracht verwelkt als een bloem op het veld. 

Het gras verdort en een veldbloem verwelkt, maar het Woord van de HERE 

houdt eeuwig stand (vs.8; Jes.55:10-11). Het is van de HERE dat Israël ver-

lossing mag verwachten. Hij gedenkt Zijn verbond, Hij heeft vergeving en her-

stel belooft (vs.2) en verlossing aangezegd (vs.5). Dat is waar de Judeeërs op 

mogen vertrouwen. 

 

Werd aan het begin van Jes.40 Jeruzalem aangesproken en haar verlossing 

aangezegd (vs.2), nu wordt Jeruzalem zelf opgeroepen om als vreugdebode 

op te treden. Laat zij krachtig en zonder schroom haar stem verheffen en aan 

de steden van Juda de komst van de HERE, hun God, aankondigen (vs.9). 

Eerder was het spreken van de profeten tot de steden van Juda de voorbode 

van verwoesting en oordeel (Jes.6:11), maar in vers 9 is de komst van de 

HERE goed nieuws. De verzen 10 en 11 van Jes.40 maken duidelijk dat de 

HERE komt als een koning die het opneemt voor Zijn volk (Jes.52:7). Hij komt 

met macht, Hij zal met strakke hand regeren. Zijn beloning heeft Hij bij zich 

(vs.10; Jes.62:11; Openb.22:12). Als een zorgzame herder zal Hij Zijn kudde 

weiden (vs.11). Met Zijn krachtige arm zal Hij de lammetjes in Zijn armen dra-

gen. Hij zal hen dragen in Zijn schoot (Num.11:12) en de zogenden zal Hij lei-

den. Bij deze woorden moeten we ook denken aan woorden van de Here Je-

zus. Hij zegt in Joh.10 vers 11: Ik ben de goede herder. De goede herder 

geeft Zijn leven voor Zijn schapen. En, in Joh.10 vers 15: Ik geef Mijn le-

ven voor Mijn schapen. Luisteraar, mag u al een schaap van Zijn kudde zijn? 

 

Jes.40:1 t/m 11 vormt een keerpunt in het Bijbelboek Jesaja. Net zoals Zacha-

ria 9:9 en 10 dat zijn in het Bijbelboek Zacharia. De HERE zal weer omzien 

naar Zijn volk. Hij zal vergeving schenken en herstel. Maar hoe weinig dit ook 

zichtbaar was toen Jesaja en Zacharia deze woorden uitspraken, toch zal het 

gebeuren, want Gods woord houdt voor eeuwig stand, het is blijvend. Daarom 

mag Jeruzalem  in vertrouwen uitzien naar de HERE die ondanks alles Zijn 

beloften nakomt. Verschillende verzen uit Jes.40:1 t/m 11 komen terug in het 

NT. Johannes de Doper wordt in alle vier de evangeliën geïdentificeerd met 

‘de stem van een roepende in de woestijn’, die het volk oproept tot berouw 

en bekering om zich zo voor te bereiden op de komst van de Here Jezus, de 
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Messias (Luc.3:4-6; Joh.1:23). Het contrast tussen de vergankelijkheid van de 

mens en de onvergankelijkheid van de HERE en Zijn Woord wordt door Petrus 

aangehaald als hij zijn lezers oproept tot broederliefde, zoals dat past bij men-

sen die hun wedergeboorte niet te danken hebben aan vergankelijk, menselijk 

zaad, maar aan het levende en blijvende woord van God (1Petr.1:22-25). 

 

Zacharia mag de woorden van Jesaja bevestigen: Verheug u, Mijn volk! 

Juich van vreugde! Want kijk: uw Koning komt naar u toe! Hij is de 

Rechtvaardige, de Overwinnaar. Toch is Hij ook nederig en rijdt op een 

jonge ezelin. Dan zal Ik de strijdwagens en de paarden uit Israël en Juda 

wegvagen, de bogen breken. En Hij zal vrede brengen onder de volken. 

Zijn rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden 

der aarde. Het OT noemt de eigenschappen van een goede koning, daaron-

der is ‘rechtvaardigheid’ één van de belangrijkste (Jes.11:4;Ps.72). De Mes-

sias, de Christus helpt Zijn verdrukte volk aan hun recht, daarom is Hij ook 

Verlosser. Aan de andere kant ‘is Hij ook nederig en rijdt op een jonge eze-

lin’. Voor Hem is het niet te min om naar de klacht van de armen te luisteren. 

Daar mee is het  rijden op een jonge ezelin het teken van Zijn aan God gewij-

de geringheid en nederigheid. Maar dat is nog niet alles!  

 

Zijn rijden op een jonge ezelin staat ook in verband met wat vers 10 zegt van 

de strijdwagens en de paarden die zullen worden weggevaagd. De Koning die 

komt heeft geen wereldse wapens en wapentuig nodig, want Zijn kracht is in 

God, daarbij is Hij ook de vrede Vorst. Hij zal de strijdwagens en de paarden 

uit Israël en Juda wegvagen, de bogen breken. En Hij zal vrede brengen 

onder de volken. Zijn rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de 

Rivier tot de einden der aarde. Het volk van de Messiaanse Koning zal geen 

oorlogstuig meer bezitten, want het vrederijk is aangebroken. De vrede blijft 

ook niet tot Israël beperkt, maar de Koning die komt zal vrede brengen onder 

de volken. De HERE komt niet om de volken te vernietigen, maar biedt hen 

Zijn vrede aan. Zijn vrede moet worden aanvaard. Zo zal Zijn heerschappij 

zich uitstrekken van zee tot zee en van de Rivier tot de einden ter aarde 

(Ps.72:8; Amos 8:12; Micha 7:12). Over de vervulling van Zach.9:9 en 10 

spraken we al in de vorige uitzending. 
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Wat we in Zach.9:9 en 10 lezen, omvat de eerste en de tweede komst van de 

Here Jezus Christus. Dat weten wij bij het licht, dat vanuit het NT over deze 

verzen valt. Maar tussen die komst van de Here Jezus in het vlees en Zijn we-

derkomst op de wolken gebeurt ook nog het een en ander. Van die gebeurte-

nissen spreken de verzen 11 t/m 17. Bij alles wat daarin voor ons mogelijk on-

duidelijk is, wordt één ding wel heel duidelijk. Als de grote Koning er al is, dan 

is Zijn vrederijk er nog niet direct. Zijn volk en onderdanen moeten in deze  

wereld verdrukking ondergaan. Maar in die grote verdrukking, waar zij door-

heen moeten, is er rijke troost want de HERE komt voor hen op en zal hen  

beschermen.  

 

Zacharia 9 vers 11 en 12: Ik verlos de gevangenen onder u uit de put zon-

der water, vanwege het verbond dat Ik eens met u heb gesloten en dat is 

verzegeld met uw bloed. Gevangenen, kom terug naar de veilige vesting, 

want er is nog hoop! Ik beloof u hier en nu dat Ik u dubbel zal vergoeden 

wat u hebt geleden. In de verzen 11 en 12 lezen we dat de HERE trouw blijft 

aan Zijn volk. In andere Bijbelvertalingen begint vers 11 met het woordje ‘ook’.  

Daarmee wordt aangegeven dat wat volgt een aanvulling is van het vooraf-

gaande. De verzen die we nu gaan lezen voorzeggen voornamelijk de bevrij-

ding van Israëls gevangenen en de overwinning op alle vijanden. De  bedoe-

ling is zeker niet, dat dit in tijdsorde op het voorafgaande volgt. Als Sions Ko-

ning heerst tot de einden van de aarde, van zee tot zee, dan hoeft Zijn volk 

niet meer uit de ballingschap verlost te worden. En als het vrederijk gekomen 

is, is er geen plaats meer voor een overwinning in de strijd, zoals in vers 13 en 

volgende wordt beschreven. In vers 9 en 10 wordt eerst het Messiaanse Ko-

ninkrijk zelf beschreven en daarna wordt teruggegrepen op datgene wat aan 

de komst van het Messiaanse rijk voorafgaat. Bij deze verzen moeten wij niet 

vragen naar het chronologisch verband. De verzen 9 en 10 moeten we in rela-

tie met vers 11 eerder zien als twee verschillende beelden die elkaar aanvul-

len en waarmee de komende heilstijd wordt beschreven. Dan ligt het voor de 

hand om de verzen die volgen (vanaf vers 13) te zien in het licht van Zach.9:9 

en 10. In Zach.9:11 en 12 blijkt dat de HERE niet alleen denkt aan de inwo-

ners van Jeruzalem. Hij verlost ook de gevangenen onder hen, uit de put 

zonder water. Zo’n put of kuil is in de Bijbel meestal een gevangenis. In deze 
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woorden horen we dan over de terugkeer uit de ballingschap van Israëlieten 

die nog achtergebleven waren. God brengt heel Zijn volk en al Zijn kinderen 

thuis in het beloofde land. Hij brengt hen naar Sion, naar Jeruzalem. De HERE 

ontfermt Zich over hen en Hij verlost hen: vanwege het verbond dat Ik eens 

met u heb gesloten en dat is verzegeld met uw bloed.  

 

Zacharia 9 vers 13 t/m 15: Juda, u bent Mijn boog! Israël, u bent Mijn pijl! 

Samen vormt u Mijn zwaard, als het zwaard van een held. Ik zwaai drei-

gend met dit zwaard naar de Grieken. De HERE zal Zijn volk aanvoeren in 

de strijd. Zijn pijlen zullen voorbijflitsen als bliksemschichten. De Op-

permachtige HERE zal op de bazuin blazen en uitrukken tegen de vijand 

als een storm die opsteekt uit de woestijn in het zuiden. Hij zal Zijn volk 

beschermen, het zal Zijn vijanden onderwerpen en hun slingerstenen 

verbrijzelen. Ze zullen het bloed van hun vijanden drinken tot ze dronken 

zijn, tot ze vol zijn als een offerschaal en besmeurd met bloed als de 

hoeken van het altaar. In de verzen 13 t/m 15 lezen we over hevige gevech-

ten. Die strijd wordt gevoerd tegen de vijanden van de HERE, hier de Grieken. 

In die strijd gaat God Zelf voorop. Het is duidelijk, dat het Zijn zaak is en de 

HERE Zijn Goddelijke wapens in de strijd werpt. Het laat zien dat er zwaar 

weer op til is: Zijn pijlen flitsen voorbij als bliksemschichten. Wel is er in 

dat noodweer bij de HERE een veilige schuilplaats voor Zijn volk: Hij zal Zijn 

volk beschermen. Maar dat betekent niet, dat zij als toeschouwers buiten het 

slagveld blijven. Ze worden ingezet in de strijd tussen licht en duisternis. Dat is 

de andere kant. Aan de ene kant heeft de Koning vrede gebracht tussen hen 

en de HERE. Maar aan de andere kant worden zij bij de strijd ingeschakeld. 

We lazen het in vers 13: Juda, u bent Mijn boog! Israël, u bent Mijn pijl! 

Samen vormt u Mijn zwaard, als het zwaard van een held. In een andere 

Bijbelvertaling lezen we: Juda wordt de boog en Efraïm is de pijlkoker. De 

oude tegenstellingen tussen het Tweestammenrijk en het Tienstammenrijk 

verdwijnen, al blijft de verscheidenheid, ze worden beide genoemd: Juda en 

Israël of Efraïm. Zij strijden schouder aan schouder onder hun gemeenschap-

pelijke Koning tegen gemeenschappelijke vijanden. Gods volk heeft vrede met 

God, maar staan samen in de geestelijke strijd op aarde. Dat is het wat de on-

derdanen van Gods volk aan elkaar verbindt.  
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En hoe het afloopt is niet onzeker. God zal Zijn volk beschermen. Hij laat het 

werk van Zijn handen niet varen. Dat lezen we in Zacharia 9 vers 16: Die dag 

zal de HERE, hun God, Zijn volk redden zoals een herder zorgt voor zijn 

schapen. Zij zullen in Zijn land schitteren als kroonjuwelen. In vers 16 

wordt Gods volk getekend als een kudde schapen die de zorg en bescherming 

van de herder nodig hebben. Maar als de grote Herder voor hen zorgt dan zul-

len zij: in Zijn land schitteren als kroonjuwelen. Als van dingen of personen 

wordt gezegd dat zij ‘als kroonjuwelen’ zijn dan betekent dat, dat zij tot het be-

langrijkste en waardevolste bezit behoren. 

 

Zacharia 9 vers 17: Wat mooi en prachtig zal alles zijn! De overvloed aan 

graan en jonge wijn zal de jongemannen en meisjes laten opbloeien. Zij 

zullen blaken van gezondheid. Vers 17 spreekt van de grote zegen die de 

HERE voor Zijn volk en kinderen heeft weggelegd. Het is de goedheid van de 

grote Koning, de Messias die zal komen. In tegenstelling tot andere heersers, 

bijvoorbeeld: Alexander de Grote, die niet bekend stond om zijn goedheid, 

maar wreed, bruut en trots was. Van de Here Jezus lezen we in Matth.11 vers 

29 en 30: Voeg u naar Mij en wees Mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en  

nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u 

vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen is licht. 

Het kruis was iets verschrikkelijks. Maar als Hij weer komt zal het prachtig zijn!  

 

In de volgende uitzending lezen we: Zacharia 10:1 t/m 3. 


