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[Uitzending 1202: Zacharia 10:6 t/m 11:6] 

 

In de vorige uitzending lazen we al, in Zach.10:3 t/m 7, dat Israël het helemaal 

van de HERE moet hebben. En steeds weer laat de HERE zien, dat Hij het 

doet. In de genoemde verzen lezen bij herhaling: ‘ik zal’ en ‘zij zullen’.  

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. De HERE Zelf is het ge-

heim van deze kudde. Hij is in hun midden! En daaruit putten zij hun kracht. 

De HERE is een barmhartig en vergevend God, Hij ontfermt zich over Zijn volk 

dat Hij lief heeft. En dat betekent concreet: Het zal zijn alsof Ik ze nooit heb 

verworpen. God haalt een streep door alles wat er gebeurd is in die verdrieti-

ge jaren die nu achter hen liggen. 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 kind 

werd gedragen door de hemelse 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 ze optrokken uit Egypte. Mogelijk dat iemand vraagt: Waarom doet 

God dit? Het antwoord is: omdat Ik hen liefheb. Omdat de HERE Zich over 

hen heeft ontfermd.  

Wij kunnen onszelf dezelfde vraag stellen. Waarom werden wij gered? De  

apostel Paulus schrijft het aan zijn medewerker in Titus 3 vers 4 t/m 7: Maar 

toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van Zijn Zoon, Zijn lief-

de en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het 

hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was 

en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons 

nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest die Hij rij-

kelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, 

onze Redder, heeft gedaan. Dankzij Zijn genade zijn wij voor God recht-

vaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar 

wij nu op hopen. De HERE is met ontferming over ons bewogen en het is op 

grond van diezelfde ontferming dat de HERE het volk Israël bewaarde. Ook 

nadat het laatste Bijbelboek van het OT, het Bijbelboek Maleachi, was ge-

schreven. Toen is de HERE, bij wijze van spreken, voor honderden jaren uit 



Versie 2 – Zacharia 10:6 t/m 11:6 – nr.1202 

TTB – NL – TWR – CW  2 

de lucht gegaan en heeft God gezwegen. Hoewel de HERE in die periode tus-

sen Maleachi en Mattheüs geen nieuwe dingen heeft geopenbaard, hebben 

wij wel een goed verslag van wat er in de periode gebeurde, met name door  

de profetieën die aan de profeten Daniël en Zacharia werden gegeven. Het 

volk Israël is wel over de hele verstrooid, maar niet verloren gegaan. De HE-

RE heeft Zich over een ‘overblijfsel’, een ‘rest’ ontfermd en Hij beloofde: Ik 

zal hen weer thuisbrengen, omdat Ik hen liefheb. De HERE is nog steeds 

bezig met het thuisbrengen van Zijn volk. 

 

Zacharia 10 vers 7: Zij zullen op dappere helden lijken. Zij zullen zó uitge-

laten van blijdschap zijn dat het net is of zij wijn hebben gedronken! Ook 

hun kinderen zullen Gods zegeningen zien en blij zijn. Zij zullen juichen 

in de HERE. In een andere vertaling lezen we: Dan zullen zij zijn als een 

held van Efraïm, en hun hart zal zich verheugen als van wijn; ook zullen 

hun zonen het aanschouwen en zich verheugen, hun hart zal jubelen in 

de HERE. Om het geheugen wat op te frissen een paar dingen over het 

Tweestammenrijk Juda en het Tienstammenrijk Efraïm of Israël. Volgens de 

hoofdstukken 1 Koningen 12 en 2 Kronieken 10 viel het koninkrijk Israël na de 

regering van koning Salomo uiteen (in 922 v.Chr.). Het noordelijke deel, dat 

tien van de twaalf stammen omvatte, nam de naam ‘Israël’ mee, maar werd 

ook wel het ‘Tienstammenrijk’ genoemd, en daarnaast ook ‘Efraïm‘, naar de 

meest dominante stam. Het noordelijke koninkrijk hield stand tot 722 v.Chr.. 

Het zuidelijke deel werd na de splitsing Juda genoemd, dat behalve de stam 

Juda ook de stam Benjamin omvatte en daarom ook wel het Tweestammenrijk 

wordt genoemd. Over de 10 stammen van Israël, die in de Assyrische balling-

schap terecht kwamen, doen heel wat theorieën de ronde. Ze worden aange-

duid als ‘de verloren 10 stammen’. Maar hoe verloren zijn ze eigenlijk? 

Wij herinneren ons de aangrijpende woorden van de HERE die we lazen in 

Hosea 11 vers 8 t/m 11: Israël – in andere Bijbelvertalingen lezen we Efraïm – 

hoe zou Ik u ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou Ik u ooit kunnen laten 

gaan? Zou Ik u aan uw lot kunnen overlaten zoals Adma en Seboïm? 

Mijn hart keert zich in Mij om bij deze gedachte. Ik verlang er hevig naar 

u te helpen! Nee, Ik zal u niet zo zwaar straffen als Mijn woede Mij in-

geeft. Ik zal Israël niet verder vernietigen. Want Ik ben God en geen 
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mens. Ik ben de Heilige God die bij u woont en Ik ben niet gekomen om 

te verwoesten. Het volk zal achter de HERE aan gaan. Ik zal brullen als 

een leeuw tegen hun vijanden en bevend zal Mijn volk terugkeren uit het 

westen. Als een zwerm vogels zullen zij uit Egypte komen aanvliegen en 

als duiven aanwieken uit Assyrië. Ik zal hen veilig naar huis brengen, be-

looft de HERE. Tot op de dag van vandaag is het Gods genade dat Israël is 

bewaard en zal de HERE er ook voor zorgen dat zij terugkeren naar het be-

loofde land en achter de HERE zullen aangaan. 

De historische verslagen die we hebben van de periode tussen het ontstaan 

van de Bijbelboeken Maleachi en Mattheüs geven de meest opwindende ver-

halen over hoe de Israëlieten strijd leverden tegen de Syrische veroveraar, 

Antiochus Epifanes. Antioches heeft hen op de meest gruwelijke manier ver-

volgd, toch werden zij in staat gesteld om stand te houden en te overleven.  

En zo zal het in de toekomst ook zijn, want Gods profetieën zijn nog niet alle-

maal vervuld. Zij zullen op dappere helden lijken. Zij zullen zó uitgelaten 

van blijdschap zijn dat het net is of zij wijn hebben gedronken! Ook hun 

kinderen zullen Gods zegeningen zien en blij zijn. Zij zullen juichen in de 

HERE. Er zijn al kinderen van Efraïm die juichen in de HERE, maar er komen 

er meer. De HERE heeft het Zelf gezegd! 

 

We lezen het in Ezechiël 37 vers 21 t/m 28: Want de Oppermachtige HERE 

zegt verder: Ik verzamel de Israëlieten vanuit de volken en breng hen van 

overal ter wereld terug naar hun vaderland, om hen op de bergen van Is-

raël tot één volk te verenigen. Er zal één koning over hen allen zijn en zij 

zullen niet langer verdeeld zijn in twee volken of twee koninkrijken. Zij 

zullen zichzelf niet langer verontreinigen met afgoden en al hun andere 

zonden, want Ik zal hen redden van al hun ontrouw, waarmee zij zich be-

zoedeld hebben en Ik zal hen zuiver maken. Dan zullen zij werkelijk Mijn 

volk zijn en Ik zal hun God zijn. En David, Mijn dienaar, zal hun koning 

zijn, hun enige herder, zij zullen Mijn wetten gehoorzamen en al Mijn 

wensen vervullen. Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun 

voorouders woonden, het land dat Ik Mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun 

kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op ge-

neratie. En Mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn. Ik zal een 
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vredesverbond met hen sluiten, een eeuwigdurend verdrag. Ik zal hen 

zegenen en vermenigvuldigen en Mijn tempel zal Ik voor altijd in hun 

midden plaatsen. Ik zal te midden van hen gaan wonen. Ja, Ik zal hun 

God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig 

in hun midden blijft, zullen de volken weten dat ik, de HERE, Israël heb 

afgezonderd om Mijn volk te zijn. Deze woorden gelden voor Efraïm, maar 

ook voor Juda (Zach.10:6). 

 

Zacharia 10 vers 8: Als Ik fluit, zullen zij komen aanrennen, want Ik heb 

hen gered en zij zullen weer even talrijk worden als vroeger. De beloften 

en toezeggingen van de HERE gaan nog verder. Het moet het kleine groepje 

teruggekeerde ballingen in Jeruzalem, midden in de grote vijandige wereld, 

wonderlijk in de oren hebben geklonken. Prachtige perspectieven zoals: red-

ding, nieuwe kracht, blijdschap in de HERE. Maar het werk van God is meer 

dan bewaring. God zal Zijn volk ook weer terugbrengen naar het beloofde land 

en hen talrijk laten worden als vroeger. Daarover lezen we in de verzen 8 

t/m 10. Als Ik fluit, zullen zij komen aanrennen, zegt de HERE, daarbij 

denkt de HERE aan dat deel van Israël dat nog verstrooid is onder de volken. 

We lazen van landen als Egypte en Assyrië, maar wij zullen daarbij ook mo-

gen denken aan andere landen, alle landen van de wereld waar Israëlieten 

naar toe zijn verdreven, waar zij tijdelijk als vreemdelingen wonen. Wonderlijk 

is wel, dat de verdreven Israëlieten ondanks alles niet zijn ondergegaan, inte-

gendeel. Zoals Israël in Egypte talrijker werd, zo gaat het nu weer. En terwijl 

profeten voor de ballingschap het als een oordeel aankondigden, dat de HE-

RE het volk zou verstrooien over de hele wereld, zo lezen we hier, dat God 

hen redt en als Hij fluit dan zullen zij komen aanrennen. En in vers 9 blijkt 

dat het verstrooien van de HERE over de hele wereld gezien moet worden als 

zaaien. 

 

Zacharia 10 vers 9: Al heb Ik hen als zaad uitgestrooid onder vreemde 

volken, ook in die verre streken zullen zij aan Mij denken en met al hun 

kinderen zullen zij weer terugkomen naar Israël. Zaaien is wel iets anders 

dan verstrooien. Verstrooien is wat de wind doet met kaf dat verloren gaat. 

Zaaien is wat een boer doet met zaad, dat vrucht zal voortbrengen. Zaaien is 
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een werkwoord dat spreekt van verwachting, van een blijde oogsttijd. Dat tal-

rijk geworden volk, dat is gegroeid op de wereldakker, dat zal komen aanren-

nen als de HERE fluit. Zo lokt God Zijn volk Israël uit de wereld tot Zich.  

 

Zacharia 10 vers 10: Ja, Ik zal hen terughalen uit Egypte en Assyrië en zij 

zullen zich opnieuw vestigen in Israël, in het gebied Gilead en de Liba-

non. Er zal nauwelijks plaats genoeg zijn voor iedereen! De teruggehaalde 

Israëlieten ontvangen een plaats in het Overjordaanse, het land van Gilead, 

dat opnieuw in bezit wordt genomen door Gods volk. En ook de Libanon biedt 

hun huisvesting. Maar nog steeds stromen anderen toe zodat het land te klein 

wordt. Het is duidelijk dat deze profetieën ver uitstijgen boven de tijd van Za-

charia en van het OT. Ook nu weer ontdekken we dat de volle vervulling van 

deze profetieën nog moet plaatsvinden. We zien lijnen lopen naar de ontelba-

re menigte mensen uit Openb.7:9. Deze profetieën reiken ook over onze tijd 

heen naar de grote toekomst van de Here Jezus Christus. Maar ze spreken er 

over – net als in het Bijbelboek Openbaring – in beelden die herinneren aan 

een ver verleden. De weg van Egypte naar Kanaän liep voor Israël door de 

Rode Zee, waar Gods voetstappen niet konden worden gevonden, maar de 

HERE leidde Zijn volk er doorheen, als een schaapskudde, met Aäron en Mo-

zes als herders. In Psalm 77 vers 20 en 21 lezen we: U maakte een weg 

dwars door de zee, een pad door het water heen. Daardoor konden Uw 

voetsporen later niet worden gevonden. U leidde Uw volk als een 

schaapskudde, met Aäron en Mozes als herders. Vaak kunnen ook wij de 

weg van de HERE met ons leven niet begrijpen. Dan kunnen ook wij Zijn voet-

sporen in ons leven niet vinden, maar laten we dan denken aan wat Asaf heeft 

ontdekt in Ps.77: het  betekent niet dat God Zijn volk en kinderen niet leidt. Als 

ik de weg van de HERE niet kan zien of narekenen dan mag ik weten: U leid-

de Uw volk als een schaapskudde, met Aäron en Mozes als herders. En 

voor een christen vandaag, is de Here Jezus de goede Herder! Denk maar 

niet dat Hij u of jou laat verdwalen! Zeker, de weg van Gods volk uit deze we-

reld naar de nieuwe aarde loopt door de grote verdrukking heen. Het is een 

weg door de zee. Een weg in de diepte. Een weg waarop een gelovige soms 

schreeuwt: HERE redt mij! Ik verga! (o.a. Ps.42). Maar op die weg gaat de 

HERE juist mee. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet 
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bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en bege-

leidt mij heel de weg (Ps.23:4). Geen zee te diep, geen berg te hoog, bij de 

HERE zijn uitkomsten tegen de dood. Hij bewaart Zijn volk en kinderen voor 

de ondergang (Ps.68:21; Ps.114). De wereld zal beven voor de HERE als Hij 

komt tot verlossing van Zijn volk. Dan worden de machten en krachten van 

deze wereld gebroken en de trots van de wereld vernietigd. In Openbaring 18 

zien we de Gode-vijandige wereld krakend ineenstorten. Maar Asafs woorden 

mogen ook ons bemoedigen: U maakte een weg dwars door de zee, een 

pad door het water heen. Daardoor konden Uw voetsporen later niet 

worden gevonden. U leidde Uw volk als een schaapskudde, met Aäron 

en Mozes als herders. 

 

Zacharia 10 vers 11 en 12: Zij zullen veilig door een zee van problemen 

trekken, want de golven zullen worden tegengehouden. De Nijl zal 

droogvallen, aan het bewind van Assyrië en Egypte over Mijn volk zal 

een einde komen. Ik zal Mijn volk sterk maken met Mijn kracht. Het zal 

gaan waar het maar wil, en waar het ook gaat, zal Ik persoonlijk voor Mijn 

volk zorgen, belooft de HERE. Gods woorden reflecteren op Zijn grote da-

den in het verleden, de eerste keer dat de HERE Zijn volk terugbracht naar het 

Beloofde Land. Maar als God hen in de toekomst weer terugbrengt, zal het 

door nog grotere wonderen zijn. We lezen in Jeremia 23 vers 7 en 8: In die 

dagen zullen mensen niet langer een eed afleggen met de woorden: Zo 

waar de HERE leeft, die Zijn volk Israël uit het land Egypte redde, maar 

zij zullen zeggen: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten naar hun  

eigen land terugbracht vanuit alle landen waarheen Hij hen had verban-

nen. Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen. Met andere woorden, als 

God hen in de toekomst weer terugbrengt, zal het door grotere wonderen zijn 

dan de bevrijding uit Egypte! De huidige terugkeer van Joodse families naar 

Israël in onze tijd is nog geen volledige vervulling van Jer.23:7 en 8. De woor-

den verwijzen naar een gebeurtenis in de nabije toekomst. 

 

Zacharia 11 vers 1 t/m 3: Open uw deuren, Libanon, voor uw vonnis. Het 

vuur zal uw ceders verteren. Breek uit in gejammer, cipressen, want alle 

ceders zijn verwoest. De mooiste en hoogste zijn gevallen. Schreeuw 
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van angst, eiken van Basan, als u ziet hoe het ondoordringbare woud in-

stort. Luister naar het jammeren van Israëls leiders, die slechte herders, 

omdat hun rijkdom is verdwenen. Hoor die jonge leeuwen eens brullen, 

die vorsten roepen ‘ach en wee’, omdat hun prachtige Jordaandal een 

puinhoop is geworden. Als we gaan luisteren naar Zacharia 11, dan willen 

we eerst de boodschap van de eerste drie verzen proberen te begrijpen. Dat is 

niet zo voor-de-hand-liggend als wij mogelijk zouden verwachten. Veel Bijbel-

uitleggers betrekken Zach.11:1 t/m 3 bij Zach.10. Volgens deze Bijbeluitleg-

gers is een argument daarvoor, dat er naar hun mening, in vers 4 een nieuw 

gedeelte begint, dat wordt aangekondigd met de woorden: De HERE, mijn 

God, zei tegen mij. Maar andere Bijbeluitleggers willen de eerste drie verzen 

weer wel bij hoofdstuk 11 rekenen, omdat ze kennelijk een oordeelsaankondi-

ging bevatten, al hangen ze er dan toch min of meer los bij. Natuurlijk is er 

voor beide opvattingen wel iets te zeggen. Maar zou het ook kunnen dat we 

op het volgende uitkomen: Gezien de formulering van vers 4 sluit het gedeelte 

aan bij hoofdstuk 10, maar gezien de inhoud past het meer bij hoofdstuk 11. 

De verlossing van Gods volk brengt de ondergang van de oude wereld met 

zich mee. Over de verlossing spreekt Zacharia 10, over de ondergang spreekt 

Zacharia 11. De eerste verzen van Zacharia 11 staan er gewoon als een af-

zonderlijke profetie tussenin. Ze vormen een overgang van Zach.10 naar 

Zach.11. 

 

Als we Zach.11:1 t/m 3 lezen, dan is het op het eerste gezicht duidelijk, dat we 

met een oordeelsaankondiging te maken hebben. We lezen van verterend 

vuur, huilende mensen en brullende dieren. De trotse ceders van de Libanon, 

de sterke eiken van Basan zijn gevallen door een storm van vuur die over de 

berghellingen en door de bossen is gegaan. De vruchtbare weiden van Basan 

zijn een puinhoop geworden, verschroeide aarde, waar geen herder nog 

voedsel kan vinden voor zijn kudden. Het prachtige Jordaandal, het dichte 

struikgewas, dat een ideale woonplaats bood aan de leeuwen, die langs de  

rivieroever hun jachtterrein hadden, is ook door het vuur verteerd. Denk aan 

de beelden van een bosbrand in onze tijd. De woorden roepen een beeld op 

van ondergang. De storm van vuur, die met huiveringwekkende snelheid en 

angstaanjagende kracht langs de noord- en de oostgrens van Israël jaagt, 
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doet denken aan de dag van het oordeel, als het onuitblusbaar vuur van Gods 

boosheid deze aarde en al wat daarop is, zal verbranden. Verzet tegen deze 

oordelen, pogingen om het vuur tegen te houden, zullen niet meer baten. 

Vandaar dat de Libanon wordt opgeroepen de deuren te openen. Tegen de 

grote Koning die nu voor de poorten staat, is verzet zinloos.  

 

Hoe moeten we deze woorden uitleggen? Wij horen in deze woorden dezelfde 

boodschap als in Openbaring 18, de ondergang en val van Babylon, de stad 

van de wereld. Ze wordt met vuur verbrand en er is niets dat het laaiend vuur 

van Gods boosheid kan tegenhouden. De leiders zien hoe alle zekerheden uit 

hun handen vallen. Ze houden niets over in het vuur van Gods oordeel. Het is 

een aangrijpende waarschuwing, dat de aarde en de werken die daarin zijn, 

zullen verbranden (2Petr.3:10). We moeten niet proberen in deze profetie een 

fotografische of chronologische beschrijving te lezen van de gebeurtenissen, 

die worden aangekondigd.  

 

Zacharia 11 vers 4 t/m 6: De HERE, mijn God, zei tegen mij: Word herder 

van een kudde schapen, bedoeld voor de slacht. Deze kudde beeldt uit 

hoe Mijn volk is verkocht en geslacht door slechte leiders die geen 

schuldgevoel kennen. Prijs de HERE, nu ben ik rijk! zeggen wie hen heb-

ben verraden. Het waren hun eigen herders die hen zonder pardon heb-

ben verkocht. Ik zal hen ook niet langer sparen, zegt de HERE. Ik zal ze in 

de klauwen van hun eigen slechte leiders laten vallen en zij zullen hen 

afmaken. Zij zullen het land veranderen in een woestijn en Ik zal het niet 

tegen hun vernielingen beschermen.  De verzen 4 t/m 14 moeten we als 

één geheel lezen. Wat wil de HERE met dit gedeelte zeggen?  

 

Daarover meer in de volgende uitzending, in Zach.11:7 t/m 17 


