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[Uitzending 1200: Zacharia 10:1 t/m 3] 

 

Zacharia 10 begint met een aangrijpende boodschap, we lezen in Zacharia 10 

vers 1: Vraag de HERE om regen in het voorjaar en Hij zal antwoorden 

met onweer en stortbuien. Op ieders veld zullen de gewassen goed 

groeien. De eerste vijf woorden kunnen we lezen als een profetische verma-

ning: Vraag de HERE om regen. Dan is het een klemmende oproep om van 

de HERE niet alleen de regen op zijn tijd te verwachten, maar ook alles wat 

een mens nodig heeft voor het tijdelijke leven. Maar we kunnen de woorden 

ook lezen als door de HERE Zelf gesproken en dan klinkt er nog zoveel meer 

in door. Dan horen we in deze woorden de liefde van God, van de HERE die 

er grote blijdschap in vindt om voor Zijn volk alles te zijn en voor hen alles te 

betekenen. Dan klinkt in deze woorden ook een herinnering aan Gods ver-

bond met Israël. Want bij de verbondssluiting heeft de HERE het volk toege-

zegd goed voor hen te zorgen. In het Bijbelboek Deuteronomium zijn Gods 

toezeggingen breed en allesomvattend vastgelegd. 

 

We lezen een stukje uit Deuteronomium 4 vers 1 t/m 29: Israël, luister goed 

naar de wetten die ik u nu leer. Gehoorzaam deze als u wilt blijven leven 

en het land dat de HERE, uw God, uw voorouders heeft gegeven, wilt 

binnentrekken en veroveren. Voeg hier geen wetten aan toe en zwak ze 

niet af. Gehoorzaam ze, want zij zijn afkomstig van de HERE, uw God. U 

hebt gezien wat de HERE u aandeed bij Baäl-Peor, waar Hij velen doodde 

omdat zij afgoden vereerden. Maar ieder die de HERE toen trouw bleef, is 

op dit moment nog in leven. Dit zijn de wetten die u moet naleven in het 

land waarin u voortaan zult wonen. Zij komen van de HERE, uw God. Hij 

heeft ze mij gegeven om ze aan u door te geven. Als u ze naleeft, zult u 

de naam krijgen een wijs en intelligent volk te zijn. Als de omringende 

volken van deze wetten horen, zullen zij uitroepen: Geen ander volk is zo 

wijs en verstandig als Israël! Is er ergens een volk dat zijn goden zó dicht 

bij zich heeft zoals wij de HERE, onze God, die wij altijd kunnen aanroe-

pen? Welk ander groot volk heeft zulke rechtvaardige wetten als die ik u 

vandaag geef? Zorg ervoor dat u nooit vergeet wat God voor u heeft ge-

daan en waarvan u getuige was. Laten Zijn wonderen een diepe en blij-
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vende invloed op uw leven hebben. Vertel uw kinderen en kleinkinderen 

over de machtige wonderen die Hij deed. Vertel hen vooral over die dag 

dat u bij de berg Horeb voor de ogen van de HERE stond en Hij tegen mij 

zei: Roep het volk voor Mij bijeen en Ik zal de Israëlieten onderwijzen, 

zodat zij leren altijd ontzag voor Mij te hebben en Mijn wetten aan hun 

kinderen zullen leren. U stond bij de voet van de berg, terwijl de berg in 

brand stond, de vlammen laaiden hoog op in de lucht, omgeven door 

zwarte wolken en diepe duisternis. De HERE sprak tegen u vanuit het 

vuur, u hoorde Zijn stem, maar zag Hem niet. Hij maakte u de regels van 

Zijn verbond bekend, de Tien Geboden die u moet gehoorzamen en Hij 

schreef die op twee stenen plaquettes. Bij die gelegenheid droeg de HE-

RE mij op u de wetten door te geven die u moet naleven wanneer u in het 

beloofde land aankomt. Maar pas op! U heb die dag toen Hij vanuit het 

vuur tegen u sprak op de berg Horeb, geen gedaante gezien. Verontrei-

nigd uzelf dus niet door te proberen een beeld van God te maken: een 

afgodsbeeld in de vorm van een man, een dier, een vogel, een klein dier, 

dat laag bij de grond leeft of een vis. En kijk niet naar  de hemel om de 

zon, de maan of de sterren te aanbidden, die de HERE voor alle volken 

op aarde heeft gemaakt. Nee, de HERE heeft u uit de gevangenis van 

Egypte bevrijd om Zijn eigen volk te worden, Zijn eigen erfenis, dat is wat 

u op dit moment bent.  

 

Maar de HERE werd toornig op mij wegens u, Hij zwoer dat ik de Jordaan 

niet zou oversteken naar het goede land dat Hij u gaf als uw erfdeel. Ik 

moet aan deze zijde van de rivier sterven. U zult de rivier echter overste-

ken en het goede land in bezit nemen. Pas er voor op dat u het verbond 

met de HERE niet verbreekt door afgodsbeelden te maken! Want de HE-

RE heeft dat uitdrukkelijk verboden. De HERE is een verterend vuur, een 

jaloers God. Wanneer later uw kinderen en kleinkinderen zijn geboren en 

u al een lange tijd in het land woont en u zichzelf verontreinigt door af-

godsbeelden te maken en tegen Hem te zondigen, zal de HERE erg toor-

nig worden. Daarom roep ik nu de hemel en de aarde als getuigen aan 

dat u dan in het land zult worden vernietigd. Uw dagen daar zullen dan 

slechts kort zijn, u zult totaal worden vernietigd. De HERE zal u onder de 
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andere volken verspreiden en uw aantal zal nog slechts klein zijn. Daar 

in die verre landen zult u houten en stenen afgodsbeelden vereren die 

door mensen zijn gemaakt. Afgoden, die niet kunnen horen of zien en 

niet kunnen eten of ruiken. Maar u zult vandaar toch weer op zoek gaan 

naar de HERE, uw God. U zult Hem vinden als u Hem met hart en ziel 

zoekt. 

 

Zacharia 10 vers 1: Vraag de HERE om regen in het voorjaar en Hij zal 

antwoorden met onweer en stortbuien. Op ieders veld zullen de gewas-

sen goed groeien. Na het voorgaande horen wij in deze woorden ook de 

gekwetste en afgewezen liefde van de HERE voor Zijn volk Israël. De HERE 

kon Zijn gaven niet kwijt aan Zijn ontrouwe volk. In Psalm 81:14 en 15 horen 

we de klacht van de HERE over Zijn volk: Ach, luisterde Mijn volk maar 

naar Mij! Bewandelde het volk Israël Mijn wegen maar! Ik ben bereid hun 

tegenstanders te vernietigen en Mij tegen hun vijanden te keren. Mogelijk 

dat wij bij al deze woorden denken: Maar als Israël weet wie de HERE is, dan 

halen zij het toch niet in hun hoofd om andere goden te aanbidden? Wie kan 

er nu beter voor hen zorgen dan de HERE, de Schepper van hemel en aarde? 

Hij geeft immers regen op Zijn tijd. Van Hem komen toch het onweer en de 

stortbuien, die in het voorjaar de overvloedige regens aankondigen. Wie is 

gewilliger om hen alles te geven, dan Hij die hen overvloed heeft beloofd in 

een land overvloeiende van melk en honing?  

 

Wie zal beter voor hen kunnen zorgen dan deze God, die in Zijn eigen Woord 

zegt, in Mattheüs 6 vers 8: Doet niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader pre-

cies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt! Maar Israël had er 

moeite mee om trouw te blijven aan de HERE. Vóór de ballingschap zocht het 

volk overal hulp, behalve bij de HERE. Zij vereerden in hun huizen verschil-

lende afgoden. Dat was al een oud kwaad, want we lezen er al over bij Ra-

chel, de lievelingsvrouw van Jakob. Ook Michal, de eerste vrouw van David, 

had een terafim. Afgodsbeeldjes kwam je onder Israël overal tegen.  

 

Zacharia 10 vers 2: Wat is het dom zoiets aan een afgodsbeeld te vragen! 

De voorspellingen van waarzeggers zijn leugens. Zij doen aan mislei-
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dende droomuitleg en bieden geen enkele troost. Juda en Israël dwalen 

als schapen die de weg kwijt zijn, omdat een herder ontbreekt. In een an-

dere vertaling lezen we: Want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeg-

gers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige 

troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, 

omdat zij geen herder heeft. Het woord 'ijdel' betekent dat het niets voorstelt 

en dat je er niets aan hebt. En op de Karmel in de dagen van de profeet Elia 

bleek zelfs het volslagen faillissement van Baäl – die toch de naam had, de 

god van de regen en de vruchtbaarheid te zijn – maar er kwam geen ‘boe of 

bah’ uit de hemel. De vruchtbaarheidsgod die over het hemelvuur zou moeten 

beschikken, dat aan de regen voorafging, heeft niets van zich laten horen. 

Maar de HERE, de God die antwoordde met vuur, verteerde het offer op het 

altaar van Elia en de HERE liet het regenen!   

 

Steeds weer zocht het volk Israël het bij zulke afgoden, waardeloze stukken 

hout en steen, afgoden, die niet kunnen horen of zien en niet kunnen eten 

of ruiken (Deutr.4:28). Israëls leven met de terafim onderstreept, dat het hart 

van de natuurlijke mens een fabriek van afgoden is. We begraven de één en 

komen daarna weer met een ander aandragen. Afgoden of dingen waar men-

sen hun vertrouwen op stellen. Daarbij zocht het volk Israël zijn troost ook nog 

bij waarzeggers. We lazen in vers 2: De voorspellingen van waarzeggers 

zijn leugens. Zij doen aan misleidende droomuitleg en bieden geen enke-

le troost. Waarzeggers kunnen een mens niet helpen, daar was koning Saul 

in de laatste nacht van zijn leven ook achter gekomen (1Sam.28 en 31). Wie 

bij waarzeggers hulp zoekt, is heel ver van huis en van God (Lev.19:26; Deutr. 

18:10). Zo was het volk Israël geworden tot een kudde dwalende schapen 

zonder herder. Niet omdat die Herder er niet was, maar omdat het volk de 

Herder van Israël (o.a. Ps.80:2) door eigen schuld had verloren. Ze liepen de 

ene keer achter deze aan en de andere keer achter die (o.a. Hosea 2). Het 

liep allemaal op een bittere teleurstelling uit, want schapen kunnen niet zonder 

herder. Zonder de herder kunnen ze heel makkelijk verdwalen, en de weg te-

rug vinden ze niet. Dat de HERE Zijn volk Israël vergelijkt met schapen is 

geen compliment. In de Bijbel worden alle mensen vergeleken met dwalende 

schapen zonder herder. En dan blijkt Zacharia 10:1 en 2 niet alleen voor het 
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volk Israël te gelden, maar voor alle mensen. We lezen in Jesaja 53 vers 6 t/m 

12: Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en 

gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van 

ons allen op Hem! Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar 

zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht 

werd. Hij deed Zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het ge-

schoren wordt. Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen 

en geen van Zijn tijdgenoten had er oog voor dat Hij werd weggerukt uit 

het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun 

zonden waren waarvoor Hij stierf? Dat Hij hun straf op Zich nam? Men 

had Hem als misdadiger willen begraven, maar Hij werd gelegd in het 

graf van een rijke, omdat Hij niets had misdaan, nooit een verkeerd 

woord had gezegd en in Hem geen onrecht werd gevonden.  

Maar het was de bedoeling van de HERE dat Hij werd verbrijzeld en met 

verdriet overladen. Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de zonde, 

zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven 

en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn. En als Hij ziet wat 

er allemaal is bereikt door Zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. Door 

wat Hij heeft ondervonden, zal Mijn rechtvaardige Dienaar vele mensen 

bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van God, 

want Hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen 

geven van iemand die machtig is en in hoog aanzien staat, want hij heeft 

Zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, 

maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. 

 

Zacharia moet tegen het volk zeggen: De voorspellingen van waarzeggers 

zijn leugens. Zij doen aan misleidende droomuitleg en bieden geen enke-

le troost. Juda en Israël dwalen als schapen die de weg kwijt zijn, omdat 

een herder ontbreekt. Van wie verwachten wij het voor het leven van alle-

dag? Ook als we belijden dat wij de verlossing van de HERE nodig hebben? 

En belijden dat wij van Hem afhankelijk zijn voor de vergeving van onze zon-

den en voor de gave van het eeuwige leven? Van wie verwachten wij het in 

ons dagelijks leven? Wij kunnen het niet laten regenen. Wij kunnen ook de 

gewassen niet laten groeien. En wij zijn niet in staat om alles wat de HERE 
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heeft gegeven op een eerlijke manier onder alle mensen te verdelen. Naar wie 

kijken we het eerste als we ziek zijn? Houden wij rekening met  de HERE als 

het over ons dagelijks werk gaat? Hebben wij geen afgoden meer? De  HERE 

zei het al tegen de Israëlieten in de tijd van Mozes: Maar pas op! U hebt die 

dag toen Hij vanuit het vuur tegen u sprak op de berg Horeb, geen ge-

daante gezien. Verontreinigd uzelf dus niet door te proberen een beeld 

van God te maken: een afgodsbeeld in de vorm van een man, een dier, 

een vogel, een klein dier, dat laag bij de grond leeft of een vis. En kijk 

niet naar  de hemel om de zon, de maan of de sterren te aanbidden, die 

de HERE voor alle volken op aarde heeft gemaakt (Deutr.4:15-19). 

En verderop in Deuteronomium 4 vers 23 en 24: Pas er voor op dat u het 

verbond met de HERE niet verbreekt door afgodsbeelden te maken! 

Want de HERE heeft dat uitdrukkelijk verboden. De HERE is een verte-

rend vuur, een jaloers God. Laten wij bij deze dingen niet denken dat afgo-

den en waarzeggers zaken van vroeger zijn. Ook vandaag is er veel belang-

stelling voor deze dingen. Veel mensen kijken angstig in het rond en weten 

niet waar zij het moeten zoeken. Maar de HERE zegt in Jesaja 41 vers 10: 

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik 

ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden 

met mijn heilrijke rechterhand. Zeker deze woorden staan in een bepaalde 

context, maar Gods heilrijke rechterhand is in Christus naar Israël en de hele 

wereld gekomen. Als de Here Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is 

dan mogen ook wij geloven wat de HERE belooft in Jesaja 41:10. Dan is de 

HERE – in Christus – ook onze God en zal Hij op Zijn tijd en wijze kracht ge-

ven, helpen en overeind houden. En ook als het anders is zal de HERE er 

voor zorgen dat de beproevingen u, jou en mij niet te veel worden. Nee, dat 

heb ik niet bedacht, maar u leest het in 1Kor.10:13. En de Here Jezus zegt in 

Johannes 15 vers 17 t/m 22: Ik draag jullie op van elkaar te houden. Als de 

mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat.  

De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoor-

den. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat ik jullie van 

hen heb weggeroepen. Weten jullie nog dat Ik zei dat een knecht niet de 

meerdere van zijn baas is? Als zij Mij hebben vervolgd, zullen zij jullie 

ook vervolgen. Als zij zich aan Mijn woorden hebben gehouden, zullen ze 
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zich ook aan jullie woorden houden. De mensen zullen jullie vervolgen 

omdat jullie bij Mij horen. Zij kennen God niet, die Mij gestuurd heeft. Als 

Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden ze niet schuldig 

zijn. Maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor de zonden die zij 

doen. Het leven van een gelovige in Christus is een prachtig leven, maar er 

zijn ook momenten dat een gelovige door een donker dal moet. Laten we dan 

denken aan wat David schrijft in Psalm 23 vers 4: Zelfs als ik door een don-

ker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij en bege-

leidt mij heel de weg. David had kunnen bidden: HERE verlos mij uit dit 

donkere dal! Maar er volgt geen gebed om uitredding, maar een belijdenis:  

ik ben niet bang, want U bent dicht bij mij en begeleidt mij heel de weg. 

David heeft heel wat donkere dalen meegemaakt en ze waren ook niet in een 

mum van tijd verdwenen, maar hij weet: U bent dicht bij mij en begeleidt mij 

heel de weg. Zonder de HERE in een donker dal is voor een mens een ramp! 

Hoort u of jij bij de mensen die zijn als schapen zonder Herder? Jezus zegt: Ik 

ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn scha-

pen. In Johannes 10:27 t/m 29, zegt de Here Jezus: Mijn schapen luisteren 

naar Mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven. 

Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen. Mijn 

Vader die hen aan Mij gegeven heeft, is groter dan wie ook. Niemand kan 

hen uit de hand van Mijn Vader wegroven. Schapen zonder herder (Matth. 

9:36). Dat is het beeld van de wereld om ons heen. Maar het is ook meerma-

len het beeld van Gods volk, van gelovigen, die op eigen wegen wegdwalen 

van de HERE. Maar de Here Jezus is met innerlijke ontferming over hen be-

wogen. Daar ligt de uitkomst. Want het is de Here Jezus die Zijn leven heeft 

gegeven om verloren mensen te zoeken, dwalenden te vinden, gewonden te 

verbinden en zwakken te dragen. Hij is naar deze aarde gekomen om een on-

telbare menigte mensen te brengen in de schaapskooi van Zijn Vader. Jezus 

Christus is de enige Deur waardoor een mens naar binnen mag. Want Zijn 

schapen horen naar Zijn stem. En zij volgen Hem. En Hij geeft hun eeuwig  

leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. 

 

Zacharia 10 vers 3: Ik ben toornig geworden op die zogenaamde herders, 

die leiders van u, en Ik zal hen straffen, die bokken. Want Ik, de HERE 
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van de hemelse legers, ben gekomen om Mijn kudde Juda te helpen. Ik 

zal haar sterk en onbevreesd maken als een prachtig oorlogspaard.  

Van de zorg van de HERE voor Zijn volk wordt ook in de volgende verzen ge-

sproken. De centrale boodschap van Zacharia 10 is: Want Ik, de HERE van 

de hemelse legers, ben gekomen om Mijn kudde Juda te helpen. Het ko-

men van de HERE heeft altijd een tweeledige uitwerking. Gods bezoek wordt 

een bezoeking voor al Zijn vijanden. Daarover spreekt het begin van vers 3. Er 

waren wel herders in naam. Maar ze waren geen herder voor de kudde. En er 

waren ook bokken, waarmee naast de geestelijke leiders de politieke leiders 

zullen zijn bedoeld. Zij waren geroepen om het volk van God te leiden, maar 

zij bleken misleiders te zijn, zogenaamde herders. Ze deden niet, wat God 

hun had geboden, maar precies het omgekeerde. Profeten van vóór de bal-

lingschap hadden de mensen al voor hen gewaarschuwd (Jer.23, Ezech.34). 

De boosheid van de HERE brandt in alle hevigheid los tegen leiders die mis-

leiders zijn.  

 

Wat er verder uit het komen van de HERE voortkomt, lezen en horen we in de 

volgende uitzending, in Zach.10:3 t/m 6.  


