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[Uitzending 1201: Zacharia 10:3 t/m 6]  

 

De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Zacharia 10 vers 3, waar 

we lazen: Ik ben toornig geworden op die zogenaamde herders, die lei-

ders van u, en Ik zal hen straffen, die bokken. Want Ik, de HERE van de 

hemelse legers, ben gekomen om mijn kudde Juda te helpen. Ik zal haar 

sterk en onbevreesd maken als een prachtig oorlogspaard. Profeten van 

voor de ballingschap als Jeremia en Ezechiël hadden al gewaarschuwd tegen 

de zogenaamde leiders, valse profeten, die herders waren die het volk op een 

dwaalspoor brachten (Jer.23; Ezech.34). De toorn van de HERE is losgebar-

sten tegen deze zogenaamde herders en leiders die misleiders zijn. De HERE, 

als de grote Herder, verdraagt het niet, als aan schapen de groene weide 

wordt onthouden. Het is een grote verantwoordelijkheid als een mens, als her-

der en leider van Gods kudde mag optreden. Het is om te huilen als zij in hun 

optreden iets anders verkondigen of laten zien dan de stem of het beeld van 

de grote Herder. Zo bewogen als de HERE met de schapen is, zo toornig is 

Hij over zulke zogenaamde herders en leiders. God zegt: Ik ben toornig ge-

worden op die zogenaamde herders, die leiders van u, en Ik zal hen straf-

fen, die bokken. 

 

Voor de kudde heeft het optreden van de HERE een heilzame werking. Want 

de HERE zegt: Want Ik, de HERE van de hemelse legers, ben gekomen 

om Mijn kudde Juda te helpen. Ik zal haar sterk en onbevreesd maken als 

een prachtig oorlogspaard. Eén ding kunnen die zogenaamde herders 

niet. Ze kunnen Gods werk niet vernietigen. Dat is de andere kant die blijkt, als 

de HERE Zijn kudde bezoekt. Gods komen betekent verlossing voor Zijn volk. 

En met ‘Mijn kudde‘ wordt hier, het Tweestammenrijk Juda bedoeld, zij zijn de 

eerst-geadresseerden in de profetie van Zacharia. Maar als zijn naamgenoot 

Zacharias (Lucas 1), op de grens van het NT ook van dat bezoek van de HE-

RE mag profeteren, dan is de reikwijdte van de profetie van Zacharia veel gro-

ter. Dan geldt het bezoek van de HERE elk die in het duister dwaalt. We lezen 

het in Lucas 1 vers 67 t/m 79: Zacharias werd vol van de Heilige Geest, die 

hem liet zeggen: Prijs de HERE, de God van Israël. Hij heeft Zijn volk be-

zocht en gered. Hij heeft ons een machtige Redder gestuurd uit het ge-
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slacht van Zijn dienaar David, zoals Hij lang geleden door Zijn heilige 

profeten had beloofd. Hij heeft ons iemand gestuurd die ons zal redden 

uit de handen van onze vijanden, van allen die ons haten. Hij is goed 

voor onze voorouders geweest. Hij heeft Zijn plechtige belofte aan Abra-

ham niet vergeten. Hij heeft ons het voorrecht gegeven Hem te dienen 

zonder angst, bevrijd uit de handen van onze vijanden. Wij mogen bij 

Hem horen en doen wat Hij zegt, heel ons leven lang. En jij, kind, jij zult 

een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Jij zult voor de 

Redder uitgaan om Zijn volk voor te bereiden op Zijn komst. Jij zult hun 

vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving van hun zon-

den. Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een 

hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en 

de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van 

de vrede worden gebracht. 

 

Want de HERE heeft dat al beloofd in het OT, o.a. in Zacharia 10:3b, met de 

woorden: Want Ik, de HERE van de hemelse legers, ben gekomen om Mijn 

kudde Juda te helpen. Ik zal haar sterk en onbevreesd maken als een 

prachtig oorlogspaard. De vervulling van deze profetie is niet eenmalig, 

maar wordt steeds verder vervuld als de HERE Zijn kudde bezoekt. Want een 

bezoek van de HERE draagt vrucht en geeft kracht. Waar de HERE Zelf naar 

Zijn volk omziet, daar gebeuren grote en onverwachte dingen. Aan het slot 

van vers 3 lezen we: Ik zal haar sterk en onbevreesd maken als een prach-

tig oorlogspaard. Kunnen wij het ons voorstellen? Eerst waren zij dwalende 

schapen, een beeld van hulpeloosheid en machteloosheid, een weerloze prooi 

voor elk wild dier. Maar nu, in Zacharia 10:3, een prachtig oorlogspaard in 

dienst van de HERE van de Hemelse legers. Wat een verschil! Een sierlijk, 

sterk en snel paard waarop de koning aan het hoofd van zijn leger ten strijde 

trekt, gehoorzaam aan elk bevel; gewillig om te gaan waarheen zijn berijder 

wil. Het is een prachtig beeld. Een paard was in die tijd van groot belang bij 

het voeren van oorlogen. De kracht van een leger werd voor een groot deel 

bepaald door het aantal paarden. De niet-Joodse volken vertrouwden op de 

kracht van hun paarden en strijdwagens (o.a. Ps.20:8). Maar een paard op 
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zichzelf kan niets beginnen. Het mist de natuurlijke wapens die een roofdier 

wel heeft. Het heeft geen klauwen, geen verscheurende tanden, geen gif  

angel en geen horens. De ruiter op het paard is degene die moet vechten. Het 

paard is zijn vervoermiddel waarmee hij snelheid kan maken. Zonder berijder 

is een paard op het slagveld nutteloos (Ps.33:16 en 17). Maar straks, in Za-

charia 11 (vs.4), zegt de HERE dat Zijn volk een kudde schapen is voor de 

slacht. Het is zeker een realistisch beeld van Gods volk in deze wereld. Dat 

laat de geschiedenis steeds weer zien. Toch lezen we in Zacharia 10 dat de 

HERE datzelfde volk tot een prachtig oorlogspaard maakt. Hoe moeten we 

dat zien? De HERE gebruikt Zijn volk en kinderen om de wereld in te trekken 

en te strijden tegen de vijanden en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.  

 

Schaap en paard. Soms zien we het ene, soms het andere, soms ook iets van 

beide tegelijk. En terwijl de paarden van de vijanden van de HERE en Zijn volk 

het uiteindelijk moeten verliezen, geeft God aan Zijn volk, dat tegelijk schaap 

en paard is, de overwinning. Want de Ruiter die het prachtige oorlogspaard 

berijdt, is de Held die Gods volk helpt. In Zefanja 3:17 lezen we: De HERE, uw 

God, is in uw midden, een Held, die verlost. Hij zorgt ervoor dat Zijn volk 

zeer gewillig zal zijn op de dag dat Hij ten strijde trekt. Zo wordt een onderge-

doken Gideon een dappere held. Een Petrus, die bang werd toen een dienst-

meisje naar hem wees, is dan niet meer bang voor een leger van tienduizend 

man. Want hun zaak is een gewonnen zaak, ook al lijkt het in de ogen van de 

wereld een verloren zaak. Hun zaak is de zaak van de Ruiter op het witte 

paard. Hij trok eropuit als overwinnaar naar zijn volgende overwinning. 

En op Zijn kleed en op Zijn dij staat deze naam: Koning over alle konin-

gen en Heer over alle heren (Openb.6:2; 19:11-16). Door Hem worden  

slachtschapen helden. In Zijn kracht worden zij geloofshelden, die niets van 

zichzelf verwachten, maar alles van Hem, want Hij houdt hun leven in Zijn 

handen. De meesten van Zijn helden hebben naar menselijke maatstaven een 

onopvallende plaats, maar Hij haalt hen naar voren, en maakt hen bekwaam 

voor de taak waarvoor Hij hen had geroepen. De HERE zegt in Zacharia 10 

vers 3c: Ik zal haar sterk en onbevreesd maken als een prachtig oorlogs-

paard. 
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Zacharia 10 vers 4: Uit haar zal de hoeksteen voortkomen, de tentpin, de 

oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars voort. Uit de dwalende 

kudde schapen – die de weg kwijt waren, omdat een herder ontbrak – komt nu 

de hoeksteen, de tentpin, de oorlogsboog en de Overwinnaar, ja alle overwin-

naars voort. Over de hoeksteen lezen we meer in Jesaja 28 vers 16: Maar de 

HERE God zegt: Kijk, Ik plaats een steen als fundament in Sion, een 

kostbare hoeksteen die Ik heb uitgekozen, en wie zijn vertrouwen daarin 

stelt, hoeft nooit meer een andere toevlucht te zoeken. Dezelfde tekst uit 

Jesaja wordt door Petrus geciteerd in 1 Petrus 2 vers 6, waar we lezen: In de 

Boeken staat het zo: Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kost-

bare steen die Ik heb uitgekozen en wie op Hem vertrouwt, wordt niet te-

leurgesteld. Maar uit Christus de grote Overwinnaar komen alle overwinnaars 

voort. Deze overwinnaars zijn de steunpilaren van Gods volk en kinderen. We 

lezen over hen in de Bijbel en kennen hen uit de geschiedenis van de kerk en 

de gemeente van Christus. Bovenal kent de HERE hen, al die christenen, voor 

ons onbekenden, die in het kleine getrouw waren en als helden zonder angst 

in het strijdperk van dit leven stonden.  

 

In Openbaring12:11 lezen we: Zij hebben hem overwonnen, doordat het 

Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben 

getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. En in Openbaring 

15:2 t/m 4 lezen we: Ik zag iets dat leek op een zee van glas dat met vuur 

vermengd was. Op die glazen zee stonden de mensen die als overwin-

naars uit de strijd met het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam te-

voorschijn waren gekomen. Zij hadden allemaal een harp van God ge-

kregen en zongen het lied van Mozes, de dienaar van God en het lied van 

het Lam: Almachtige Here en God, wat U hebt gedaan, is groot en won-

derbaar! Heerser over de volken, rechtvaardig en betrouwbaar is alles 

wat U doet. HERE, wie zou geen ontzag voor U hebben? Wie zou U niet 

eren om wie U bent? U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en U 

aanbidden, omdat nu duidelijk is geworden dat U recht doet. 

 

Het beschreven beeld van ‘schaap en paard’ bepaalt ons bij de vraag: hoe 

wordt een mens van dwaalziek schaap tot een prachtig oorlogspaard voor de 
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HERE? Dat kan alleen door de Goede Herder, de Here Jezus Christus. Hij 

zegt in Johannes 10 vers 9 t/m 11: Ik ben de deur en wie door Mij binnen-

komt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. 

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben ge-

komen om Mijn schapen leven in overvloed te geven. Ik ben de Goede 

Herder. De Goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn schapen. Ook wij moe-

ten het helemaal van deze Herder hebben. Zonder Hem kunnen wij nooit een 

instrument in Zijn dienst zijn. In de verzen die we nu lezen staat steeds: ‘Ik zal’ 

of ‘zij zullen’, ook in die volgorde. God doet het. Dat is het geheim van deze 

kudde en ieder schaap. De HERE is in hun midden. Dat is hun levenskracht.  

Zacharia 10 vers 5: Zij zullen dappere strijders voor God zijn en hun vij-

anden onder hun voeten vertrappen als modder op straat. De HERE helpt 

hen in de strijd, de vijandelijke ruiters zijn gedoemd te sterven. Vers 5 

beschrijft de strijd zelf. Al de dappere strijders zullen zich gedragen als helden. 

En dat komt niet omdat zij vanuit zichzelf zulke goede soldaten zijn, maar om-

dat de HERE hen helpt in de strijd. De woorden ‘vijandelijke ruiters’ geven 

aan dat de vijand over de beste wapens beschikt. Zacharia kan daarbij con-

creet denken aan de Grieken uit Zach.9:13, bij hen speelde de cavalerie een 

hoofdrol, maar dat was ook zo bij andere grootmachten. 

 

Zacharia 10 vers 6: Het volk van Juda zal Ik sterk maken, de nakomelin-

gen van Jozef zal Ik bevrijden. Ik zal hen weer thuisbrengen, omdat Ik 

hen liefheb. Het zal zijn alsof Ik ze nooit heb verworpen. Want Ik ben de 

HERE, hun God, en Ik zal hun hulpgeroep horen. In vers 6 worden naast  

Juda ook de nakomelingen van Jozef genoemd. Daarmee wordt het hele volk 

Israël aangeduid, het Tweestammenrijk en het Tienstammenrijk, net zoals dat 

in Zach.9:13 ook gebeurde. Dat de HERE ook Jozef redt wordt verduidelijkt 

door de belofte: Ik zal hen weer thuisbrengen, omdat Ik hen liefheb. Het 

zal zijn alsof Ik ze nooit heb verworpen. Hun terugkeer uit de ballingschap 

is het werk van de HERE, de vrucht van Zijn genade en barmhartigheid. De 

grond van dit alles is: Want Ik ben de HERE, hun God, en Ik zal hun hulp-

geroep horen. Het zal zelfs zo zijn dat de HERE zegt: Het zal zijn alsof Ik ze 

nooit heb verworpen. Uit de woorden van vers 6 wordt niet helemaal duide-

lijk, in hoeverre Zacharia de terugkeer uit de ballingschap in verband brengt 
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met de strijd en de overwinning, die in de voorgaande verzen werd beschre-

ven. We kunnen het ons als volgt voorstellen, dat na de overwinning, door de 

al teruggekeerde ballingen behaald, ook de nog niet teruggekeerde ballingen 

door de HERE zullen worden teruggebracht en zij daar samen met de anderen 

voor strijden. De HERE zegt: Het zal zijn alsof Ik ze nooit heb verworpen. 

De HERE haalt een streep door alles wat er gebeurd is in de achterliggende 

verdrietige jaren. Het zal weer zijn als in de dagen van ouds, toen de HERE in 

het midden van Zijn volk woonde, en Zijn volk als een bruid wandelde aan Zijn 

arm, en als een kind gedragen werd door God de Vader. De tijd van de eerste 

liefde keert terug en het volk zal weer zingen als in de dagen van zijn jeugd, 

als in de dagen waarin zij optrokken uit Egypte. 

 

Over de ontfermende liefde van God lezen we o.a. in Jesaja 63. Laten we ter 

afsluiting van deze uitzending het hoofdstuk samen lezen. 

 

Jesaja 63 vers 1 t/m 6: Wie komt daar vanuit Edom aan, uit de stad Bosra, 

in zijn prachtige donkerrode kledij? Wie is dat in zijn koninklijke gewa-

den, rustig voortlopend met grootse kracht? ‘Ik ben het, de HERE, die uw 

heil aankondigt, degene die de macht heeft u te redden! Waarom is uw 

kleding zo rood als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst? 

Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die Mij hielp. In Mijn 

toorn heb Ik Mijn vijanden als druiven vertrapt. In Mijn toorn vertrapte Ik 

Mijn tegenstanders. U ziet hun bloed op Mijn kleding. Want de tijd is 

aangebroken dat Ik Mijn volk moet wreken, het uit de handen van zijn 

onderdrukkers moet verlossen. Ik keek, maar niemand kwam het te hulp, 

Ik was verbaasd en geschokt. Daarom voerde Ik de wraak alleen uit, zon-

der hulp velde Ik de vonnissen. Ik vernietigde de heidense volken in mijn 

toorn, Ik bracht hen aan het wankelen en liet hen neerstorten. Ook in de 

laatste hoofdstukken van Jesaja - in Jes.63:1 t/m 66:24 - is de blik gericht op 

het toekomstige ingrijpen van de HERE. Daarbij gaat het in de eerste plaats 

en nog steeds om het herstel van Sion of Jeruzalem. Maar de blik verbreedt 

zich op verschillende plaatsen tot een wereldomvattend ingrijpen van de  

HERE. Een aspect dat we ook bij de profeet Zacharia tegenkomen.  
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Jesaja 63 vers 7 t/m 10: Ik zal vertellen over de ontfermende liefde van 

God. Ik zal Hem loven voor alles wat Hij heeft gedaan, ik zal mij verheu-

gen over Zijn goedheid tegenover Israël die Hij haar betoonde in Zijn ge-

nade en liefde. Hij zei: Zij zijn toch van Mij, Mijn eigen kinderen zullen 

mijn vertrouwen niet opnieuw beschamen. En Hij werd hun redder. In al 

hun onderdrukking werd Hij Zelf onderdrukt en Hij redde hen in eigen 

persoon. In Zijn liefde en medelijden verloste Hij hen, tilde hen op en 

droeg hen door de jaren heen. Maar zij kwamen in opstand tegen hem en 

deden Zijn Heilige Geest verdriet. Daarom werd Hij hun vijand en vocht 

Hij persoonlijk tegen hen. Maar tegenover Gods trouw en tegen de verwach-

ting in, werd Israël ongehoorzaam, en bedroefde het Gods Heilige Geest. Als 

gevolg daarvan handelde de HERE niet meer als verlosser, maar als vijand. 

Daarin ligt een belangrijk antwoord op de vragen die de profeet stelt naar aan-

leiding van de uitzichtloze situatie waarin het volk verkeert. Jesaja zet zijn lof-

prijzing voort en getuigt dat bij eerdere gelegenheden, waarbij de HERE zich 

tegen het volk heeft gekeerd, het alleen tijdelijk was. Het doel is altijd weer 

het herstel van de relatie. Nooit zal de HERE Zijn eigen volk definitief laten 

vallen.  

 

De HERE heeft zich zo met Israël verbonden, dat Hij één werd met de pijn en 

onderdrukking van het volk. In de Hebreeuwse tekst vinden we de woorden 

‘en de Engel van Gods aangezicht heeft hen gered.’ In Het Boek is dat ver-

taald met en Hij redde hen in eigen persoon. Met de woorden ‘Gods aan-

gezicht’ wordt in de Bijbel de HERE in Zijn openbaring aangegeven. De Engel 

van Gods aangezicht is dan de Engel, in Wie de HERE Zich heeft geopen-

baard. Met deze Engel wordt geen gewone engel bedoeld, maar God Zelf in 

Hem, in wie Hij Zich heeft geopenbaard, de 2de Persoon in het Goddelijke We-

zen, Jezus Christus. Dat brengt tot de vertaling dat de HERE hen in eigen 

persoon heeft gered. De redding van de HERE wordt beeldend gemaakt door 

het voorbeeld van optillen en dragen. Zo heeft de HERE in het verleden ge-

handeld en dat impliceert dat Hij dit in de toekomst blijft doen. Want Hij is 

God, Hij verandert niet! 
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Jesaja 63 vers 11 t/m 14: Toen herinnerden zij zich de dagen van weleer,  

toen Gods dienaar Mozes zijn volk uit Egypte wegleidde en zij riepen: 

Waar is Hij die Israël door de zee voerde, met Mozes als hun herder? 

Waar is de God die Zijn Heilige Geest stuurt om onder Zijn volk te wo-

nen? Waar is Hij wiens machtige kracht de zee voor hen splitste, toen 

Mozes zijn hand ophief en zijn reputatie voor eeuwig vestigde? Wie leid-

de hen over de bodem van de zee? Net als paarden die door de woestijn 

rennen, struikelden zij niet. Als grazend vee in de dalen, zo gaf de Geest 

van de HERE hun rust. O HERE, op die manier bezorgde U Zichzelf een 

geweldige naam. De profeet gaat verder met een herinnering aan gebeurte-

nissen uit het verleden. Hij roept het uit: Waar is deze God nu? Daarbij gaat 

het niet in de eerste plaats om het volk, maar om de eer van God.  

 

Jesaja 63 vers 15 t/m 19: Kijk vanuit de hemel neer en zie ons vanuit Uw 

heilige, glorieuze verblijfplaats. Waar is Uw liefde voor ons die U altijd 

liet zien? Waar zijn nu Uw kracht, Uw genade en Uw medelijden? U bent 

immers nog steeds onze Vader! Abraham en Jakob kennen ons niet, 

maar U blijft onze Vader, onze Verlosser van oudsher. O HERE, waarom 

liet U ons afdwalen van Uw wegen in onze onbuigzaamheid, zodat wij 

zondigden en ons tegen U keerden? Kom terug en help ons, want wij, die 

Uw eigendom zijn, hebben U zo nodig. Hoe kort hebben wij Jeruzalem 

maar in bezit gehad! En nu hebben onze vijanden haar  verwoest. O God, 

waarom behandelt U ons alsof wij Uw volk niet zijn, als een heidens volk 

dat U nooit ‘HERE’ noemde? Met vers 15 begint het eigenlijke smeekgebed. 

Na het memoreren van Gods grote daden in het verleden, richt Jesaja nu een 

direct verzoek aan de HERE. Het volk is vastgelopen en kan de HERE niet 

meer vereren, terwijl bekering en respect voor de HERE belangrijk zijn om een 

verandering te bewerken. Laat God nu zelf ingrijpen!  

 

En dat heeft de HERE gedaan. Zacharia 10 vers 6b: Ik zal hen weer thuis-

brengen, omdat Ik hen liefheb.  

 

Daarover meer in de volgende uitzending. 

 


