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[Uitzending 1203: Zacharia 11:7 t/m 17]  

 

In de vorige uitzending stonden we al stil bij de eerste 6 verzen van Zach.11. 

We zagen dat in de eerste drie verzen sprake is van de ondergang van Baby-

lon, de stad van de wereld. Wij horen – ten diepste – in de eerste drie verzen 

van Zacharia 11 dezelfde boodschap als in Openbaring 18. De woorden zijn 

een waarschuwing, dat de aarde en haar boze werken zullen verbranden. De 

eerste drie verzen spreken, net als het vervolg van Zacharia 11, van onder-

gang en horen daarom bij Zacharia 11. Het is tegelijk ook een boodschap voor 

het volk en de kinderen van God, zij zijn, door de tegenwoordige wereld heen, 

onderweg naar de volkomen verlossing. Het is een boodschap om niet bang te 

zijn voor de macht en de mensen van de wereld (o.a. Luc.12:4). De ceders 

van de Libanon en de eiken van Basan worden geveld, terwijl de volgelingen 

van de HERE zullen groeien en bloeien als palmbomen, hoog opgroeien 

als de cipressen in de bossen van de Libanon. Als zij eenmaal zijn ge-

plant in het huis van de HERE, groeien zij dicht bij Hem op. Ook als zij al 

heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn, zij lijken op gezonde, 

jonge mensen. Zij vertellen over de HERE, hoe rechtvaardig en oprecht 

Hij is. Hij is de rots waarop ik leun. Hij kent geen onrecht (Ps.92:13-16).  

Het is een boodschap om je niet mee te laten slepen in het vaak egoïstische 

denken van de wereld. De voedselbronnen van de wereld verschroeien in het 

vuur van Gods oordeel, terwijl de ontelbare menigte mensen, die leerde hun 

kleren te wassen in het bloed van het Lam, voor altijd geweid zullen worden 

door het Lam, Hij zal hen brengen naar de waterbronnen van het leven. En 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen (Openb.7:17). De eerste drie 

verzen van Zacharia 11 lijken er zomaar, wat verloren, tussen in te staan. 

Maar er is alle reden erbij stil te staan en de boodschap ter harte te nemen.  

 

Zacharia 11 vers 4: De HERE, mijn God, zei tegen mij: Word herder van 

een kudde schapen, bedoeld voor de slacht. In de vorige uitzending tipten 

we al aan, dat de verzen 4 t/m 14 die nu volgen, één geheel vormen. Daarom 

is het belangrijk, te ontdekken wat de HERE met deze verzen wil zeggen. Wat 

is de centrale boodschap, ook als we op onderdelen met vragen blijven zitten. 

En zulke onderdelen zijn er. Bijvoorbeeld vers 8, waar sprake is van drie 
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slechte herders, die in één maand uit de weg worden geruimd. Iedere Bijbel-

uitlegger wil graag een bevredigend antwoord geven op de nieuwsgierige 

vraag: Wie zijn deze drie slechte herders? Maar misschien is het verstandiger 

om je niet aan een uitspraak te wagen, omdat er in totaal op die vraag – in 

commentaren en Bijbelstudies – al meer dan veertig verschillende antwoorden 

worden gegeven. En daarbij komt dat voor het begrijpen van de boodschap 

van dit gedeelte een antwoord op die vraag niet noodzakelijk is.  

 

Waar gaat het in de genoemde verzen over? Om maar gelijk met de deur in 

huis te vallen: Zacharia, die in één nacht acht visioenen van de HERE had 

ontvangen, heeft nog meer visioenen van God ontvangen. Dan moeten we de 

verzen 4 t/m 14 ook zien als een visioen. Een visioen waarin de profeet de 

opdracht krijgt om herder te zijn en daartoe moet hij het gereedschap van een 

herder gebruiken, vooral een herdersstaf. In vers 15 krijgt de profeet Zacharia 

dan voor de tweede maal opdracht om als herder op te treden. Hij moet herder 

zijn en de kudde weiden. Daarbij komt de vraag op: Wat voor een herder moet 

Zacharia zijn? En over welke kudde gaat het?  

 

In de Bijbel wordt een koning ook vaak als een herder aangeduid, maar ook 

een ambtsdrager in de kerk of een christelijke gemeente wordt als een herder 

voorgesteld. Tegen iedere gelovige, die door de HERE over anderen is aan-

gesteld of verantwoordelijkheid heeft, zegt Hij: zorg voor deze Mijn lammeren 

of schapen. In het bijzonder zegt de HERE dat tegen Zijn eigen Zoon. Hem 

heeft Hij als DE Herder van Zijn volk aangesteld. Immers de Here Jezus Chris-

tus, is de goede Herder. Hij heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen. Hij 

roept ze bij name en kent ze. In het leven en optreden van de koningen en lei-

ders in Israël moest iets zichtbaar worden van de Messias, de Herder die de 

HERE aan Zijn volk zou geven en die hen zal weiden tot in alle eeuwigheid. 

Een herder, die in zijn optreden niet het beeld van de goede Herder vertoont, 

is een huurling, een kwade en valse herder.  

In het feit, dat het God is, die hier de opdracht geeft om voor de schapen zor-

gen, ligt opgesloten, dat het Gods schapen zijn en dat ten diepste de HERE 

Zélf de Herder is. Zo wordt Hij ook genoemd in Zijn relatie tot Israël: de Her-

der van Israël, die Zijn geliefde volk leidt als een kudde schapen (Ps.80). 
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Als we bij het lezen van Zach.11:4 t/m 14 concluderen, dat het hier niet over 

de een of andere onder herder gaat, dan blijft de vraag open: moet Zacharia 

het herderschap van God de Vader voorstellen, of het herderschap van Chris-

tus? Voor dat laatste pleit, wat we in vers 12 en 13 lezen. Daar is sprake van 

dertig kleine zilveren munten als herdersloon, die in de tempel voor de pot-

tenbakker worden geworpen. De evangelist Mattheüs wijst de vervulling van 

deze woorden aan in de dertig kleine zilveren munten, die Judas als verra-

dersloon had gekregen en die gebruikt zijn om de akker van de pottenbakker 

te kopen ten behoeve van een begraafplaats voor vreemdelingen (Matth. 27: 

1-10; waar overigens gesproken wordt van Jeremia in plaats van Zacharia). 

Maar moeten wij hier wel een keuze maken tussen de Vader of de Zoon?  

Immers de HERE is de Herder van Zijn schapen, en dat herderschap heeft in 

Christus zijn rijke openbaring en heerlijke vervulling gekregen. In de goede 

Herder van Johannes 10 ontmoeten wij de Herder van Psalm 23, die alles 

voor Zijn schapen geeft om het hun aan niets te doen ontbreken. 

 

Zacharia 11 vers 5: Deze kudde beeldt uit hoe Mijn volk is verkocht en ge-

slacht door slechte leiders die geen schuldgevoel kennen. Prijs de HE-

RE, nu ben ik rijk! - zeggen wie hen hebben verraden. Het waren hun  

eigen herders die hen zonder pardon hebben verkocht. Uit vers 5 blijkt dat 

het met de schapen niet goed gaat, want het zijn schapen voor de slacht. De-

ze schapen zijn er om te worden geslacht. Ze zijn aan de willekeur van hun 

bezitters overgeleverd. Maar hun bezitters hebben helemaal geen hart voor de 

schapen. Het zijn dan ook geen herders, maar huurlingen. Eerder veehande-

laren, die schapen kopen en verkopen met maar één bedoeling: er zelf beter 

van te worden. En achter hun optreden zien we het handelen van God.  

 

Zacharia 11 vers 6: 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 HERE zal de schapen niet 

langer sparen, zij vallen in de handen van hun eigen slechte leiders. Dat moet 

de profeet Zacharia aan de schapen, zijn eigen landgenoten, laten zien. Za-

charia moet herder worden, om daarmee te laten zien dat de HERE geen 
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Herder meer wil zijn. Dat is zo'n aangrijpende en ongelofelijke boodschap, dat 

de profeet die boodschap niet alleen in woorden moet verkondigen, maar ook 

moet laten zien. Zacharia 11 vers 7: Toen heb ik twee herdersstaven ge-

nomen en noemde de ene Lieflijkheid en de andere Samenbinding. En ik 

ging de schapen weiden die voor de slacht bestemd waren. Zacharia 

neemt een herdersuitrusting. Het blijken twee herdersstaven te zijn, die hij    

allebei een naam geeft. De ene noemt hij 'Lieflijkheid' en de andere noemt hij 

'Samenbinding'. Dan gaat Zacharia de schapen weiden, maar dat gaat niet 

goed. De herder heeft alleen maar verdriet van de schapen, en de schapen 

hebben schoon genoeg van de herder. We lezen in Zacharia 11 vers 8: In één 

maand heb ik drie van hun slechte herders uit de weg geruimd. Maar ik 

verloor mijn geduld met die schapen, dit volk, en zij kregen ook een he-

kel aan mij. In vers 9 komt het tot een definitieve breuk. We lezen in Zacharia 

11 vers 9: Daarom heb ik tegen hen gezegd: Ik wil niet langer uw herder 

zijn. Als u sterft, sterf dan maar. En als u wordt vermoord, kan het mij 

niets schelen. En laten de overlevenden elkaar maar verslinden! De her-

der zoekt niet langer het goede voor de schapen, want ze willen toch niet. Hij 

laat de schapen aan zichzelf over. Hij verbindt een gewond schaap niet meer, 

hij draagt ze niet meer als ze zwak zijn en hij beschermt de kudde ook niet 

meer. Het zijn voor een schaap verschrikkelijke woorden uit de mond van de 

herder, die we horen in vers 9: Als u sterft, sterf dan maar. En als u wordt 

vermoord, kan het mij niets schelen. En laten de overlevenden elkaar 

maar verslinden! De herder kijkt er niet meer naar om. Dan zijn niet alleen de 

schapen in grote nood, maar dan is alles verloren en is er voor de schapen 

geen enkele hoop meer. Wat dan nog rest is het einde van ieder schaap, ja 

van de hele kudde. En dat verschrikkelijke, dat God Zijn handen van de kudde 

aftrekt, dat maakt Zacharia zichtbaar in het verbreken van de herdersstaf die 

hij ‘Liefelijkheid’ had genoemd. Zacharia 11 vers 10: Toen heb ik mijn staf 

‘Lieflijkheid’ gepakt en in tweeën gebroken. Zo toonde ik dat ik het ver-

bond dat Ik met alle volken gesloten had, had verbroken. 

 

Wie worden bedoeld met deze slachtschapen? Het zou voor de hand liggen te 

denken aan het volk Israël, ware het niet dat vers 10 spreekt van het verbre-

ken van het verbond dat de HERE met 'alle volken gesloten had'. Dat brengt 
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sommige Bijbeluitleggers tot de gedachte, dat er bij ‘slachtschapen’ moet 

worden gedacht aan alle mensen, en bij ‘het verbond’ aan het verbond met 

Noach, waarin de HERE beloofd heeft te zorgen voor levensonderhoud van al-

le mensen. Dan zou Zacharia 11 spreken van het einde van Gods geduld en 

goedheid voor alle mensen, met alle gevolgen van dien (Openb.16:1). Het 

woordje 'toen' of ‘te dien dage’ in vers 11 wijst ook in die richting. Israëls pro-

feten gebruikten de woorden ‘te dien dage’ vaak om de grote Dag van de 

HERE aan te duiden, de dag van Gods toorn.  

 

Maar hoeveel er ook voor een uitleg in deze lijn is te zeggen, denk ik, dat wij 

bij het woord ‘slachtschapen’ moeten denken aan het volk van Gods ver-

bond, en dan zowel het OT als het  NT verbondsvolk. Ook omdat het beeld 

van de Herder en de schapen in die richting wijst. Wat hier gezegd wordt is dat 

er aan de Lieflijkheid van de HERE een einde komt. De HERE, de Herder 

van Israël, trekt Zich terug. Dan is er geen huis van de HERE meer, waar Hij 

Zich doet kennen in Zijn goedheid en genade. Dan is er ook geen zorg meer 

van de HERE, waardoor Hij waakt over de kudde. Dan heeft de Herder de 

kudde verlaten. Dat is geen toekomst meer. Als we vragen naar  de betekenis 

van Zacharia 11 dan moeten we doorlezen. En zien we dat de woorden, die 

we lezen in vers 7 t/m 14, spreken van de eindtijd. Er komt een einde aan de 

publieke eredienst en de openlijke aanroeping van de naam van de HERE. 

Mensen krijgen een hekel aan de HERE (vs.8). Zover kan het komen in het 

proces van verharding en dan gaat de HERE weg. Eindigen we dan in het  

donker?  

 

Zacharia 11 vers 11: Dat was het einde van onze overeenkomst. Toen be-

seften zij die schapen kochten en verkochten en Mijn daden zagen, dat 

de HERE u hierdoor iets duidelijk wilde maken. Er is een lichtstraal. In een 

andere Bijbelvertaling lezen we: Zo hebben de ellendigste onder  de scha-

pen, die op Mij letten, bemerkt, dat dit een woord van de HERE was. De  

schapen die op de HERE letten begrijpen, bij het licht van Gods Woord, wat er 

gebeurt. Deze woorden dringen tot de vraag: Wat is het geweest, dat voor de 

HERE de deur heeft dichtgedaan? Met andere woorden: Wanneer komt er 

een einde aan Gods geduld en genadetijd? Vers 12 geeft het antwoord.  
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Zacharia 11 vers 12: Ik zei tegen hun leiders: Als u wilt, geef mij dan mijn 

loon. Maar doe het alleen als u het echt wilt. Toen telden zij dertig kleine 

zilveren munten uit als mijn loon. De Herder heeft gevraagd naar Zijn loon. 

Hij wilde weten, hoe Zijn werk werd gewaardeerd. Hij heeft niets geëist, Hij 

heeft alleen gevraagd: Als u wilt, geef mij dan mijn loon. De HERE geeft 

hun alle ruimte: heb Ik loon verdiend, geef het Mij; heb Ik geen loon ver-

diend, dan geeft u Mij niets. En wat hebben ze toen gedaan? Toen telden 

zij dertig kleine zilveren munten uit als mijn loon. Zoveel is de Herder van 

Israël hun waard! Dertig zilverlingen! Een prachtprijs, zegt de HERE in vers 

13, en we horen de ironie er vanaf druipen.  

 

Zacharia 11 vers 13: Maar de HERE zei tegen mij: Gooi het de pottenbak-

ker toe. Zij schatten Mij wel op een prachtprijs! Ik nam de dertig munt-

stukken en gooide ze in het huis van de HERE de pottenbakker toe.  

Eigenlijk is het te dwaas om erover te praten. Dertig kleine zilveren munten 

hebben ze over voor de herderlijke zorg van de HERE. Het herdersloon blijk 

de prijs voor één slaaf te zijn. In heilige verontwaardiging zegt de HERE tegen 

Zacharia: Gooi het de pottenbakker toe. Zij schatten Mij wel op een 

prachtprijs! De HERE bedankt voor een fooi van dertig kleine zilveren mun-

ten. De HERE zegt als het ware: daar mogen zij hun potten en pannen mee 

betalen, maar Mij niet. Daarom valt de nacht over het verbondsvolk. Zij taxe-

ren het werk van de goede Herder op een spotprijs, van dertig kleine zilve-

ren munten. Wat zij doen, is hetzelfde wat Judas later heeft gedaan. In het 

Evangelie van Mattheüs (26:16) worden deze verzen van Zacharia 11:13 aan-

gehaald. Judas verraad de Here Jezus, de goede Herder, voor de prijs van 

een slaaf. En Israëls leiders betalen er niet meer voor om Jezus in handen te 

krijgen. Maar als Judas berouw krijgt en van zijn bloedgeld af wil en het in de 

tempel voor de voeten van de leidende priesters op de tempelvloer gooit, dan 

wordt het niet geaccepteerd als een bijdrage voor de tempel. We lezen in Mat-

theüs 27 vers 6 en 7: De leidende priesters raapten het geld op en zeiden: 

Dit geld mogen wij niet in de collectekist doen, want het is moorde-

naarsgeld. Ze kwamen tot het besluit er het land van de pottenbakker 

voor te kopen. Het zou worden gebruikt als begraafplaats voor vreemde-

lingen die in Jeruzalem stierven. Voor Judas en de leidende priesters is Je-
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zus niet meer waard dan de prijs van een slaaf, de prijs van een stuk land van 

een pottenbakker, de prijs van een begraafplaats voor vreemdelingen. En Ju-

das ziet geen andere uitweg dan zichzelf van het leven te beroven. In Lucas 

19 vers 41 t/m 44 lezen we over de Here Jezus, dat Hij begon te huilen zodra 

Hij de stad Jeruzalem zag liggen. Hij zei: Jeruzalem! Kon juist u vandaag 

maar inzien wat er nodig is voor vrede, maar u ziet het niet. Nu is het te 

laat. Straks zullen uw vijanden u belegeren, u omsingelen en van alle 

kanten tegen u opdringen. Ze zullen u en uw inwoners vertrappen. Zij 

zullen geen steen op de andere laten. Want God heeft u de kans gege-

ven, maar u hebt die laten voorbijgaan. Deze Herder, die met innerlijke ont-

ferming bewogen is over schapen zonder Herder, weet zo heel goed wat de 

gevolgen zijn als mensen Hem als Herder afwijzen en verraden.  

 

De vraag kan niet uitblijven aan u, jou en mij! Wat is deze Herder u en jou 

waard? Wij kunnen en mogen bij deze boodschap niet doen, alsof het ons niet 

raakt. De HERE stelt u, jou en mij ook voor de vraag: Wat is de dienst van de 

goede Herder u waard? Denk over die vraag eens na. Hij vond u en jou be-

langrijk genoeg om zich in uw en jouw plaats op te offeren aan het kruis van 

Golgotha! Dat deed Hij voor u, voor jou, maar wat doet ú voor Hem?  

 

Zacharia 11 vers 14: Daarna brak ik mijn andere staf Samenbinding in 

tweeën. Zo toonde ik dat het broederschapsverbond tussen Juda en  

Israël was verbroken. Wat nu in vers 14 volgt, vloeit vanzelfsprekend uit het 

voorgaande voort. Als de HERE Zijn herderswerk neerlegt, betekent dat au-

tomatisch het einde van de kudde. Het is immers de Herder, die de kudde bij-

eenhoudt en de samenbindende factor is. Als de Herder weg is, dan worden 

de schapen verstrooid. Laat de Herder de kudde achter, dan valt die kudde 

uiteen. Zacharia moet dat symbolisch voorstellen, door ook de tweede staf te 

verbreken. Die staf draagt de naam 'Samenbinding’. In vers 14 wordt een-en-

ander nader toegelicht als de beëindiging van de broederschap tussen Juda 

en Israël. Dat is een herinnering aan Israëls verleden. Na het sterven van ko-

ning Salomo was het volk Israël uiteengevallen in het Tweestammenrijk Juda 

en het Tienstammenrijk Israël of Efraïm.  
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Zacharia 11 vers 15 t/m 17: Daarna droeg de HERE mij op nogmaals als 

herder op te treden. Dit keer moest ik mij gedragen als een slechte her-

der aan wie je niets hebt. De HERE zei: Dit is een voorbeeld van de her-

der die Ik aan dit volk zal geven. Hij zal niet omkijken naar stervende 

schapen, de weggelopen dieren niet opzoeken, de gewonde niet probe-

ren te genezen en de uitgeputte niet verzorgen. Integendeel, hij zal de 

vette opeten en zelfs hun hoeven afrukken. Wee die waardeloze herder 

die zijn schapen in de steek laat. Gods zwaard zal zijn rechterarm afhou-

wen en zijn rechteroog doorboren. Zijn arm zal onbruikbaar worden en 

zijn rechteroog blind. En nog is het visioen niet ten einde. Zacharia moet op-

nieuw als herder optreden. Het is een andere herder dan die van vers 4 en 

volgende. Dit keer moest ik mij gedragen als een slechte herder aan wie 

je niets hebt. In een andere Bijbelvertaling lezen we voor de woorden ‘een 

slechte herder‘, ‘een dwaze herder’. Die aanduiding kan in de Bijbel maar 

één ding betekenen. 'Dwaas' is de mens, die in zijn hart zegt, dat er geen God 

is. Dat is een mens, die geen rekening houdt met de HERE. Denk maar aan 

de rijke man in de gelijkenis van de Here Jezus. Waarom was hij dwaas? Om-

dat hij met al zijn bezit en met al zijn plannen geen rekening had gehouden 

met God.  

 

Houdt u, hou jij rekening met God? 

 

In de volgende uitzending lezen we: Zach.11:15 t/m 12:3. 

 

 


