
ZACHARIA II  
Het boek Zacharia

a) De datum – 520 – 516 

b) De inhoud – De houding van hun hart t.o.v. 
hun God!

c) Het doel –

1) geestelijke herleving – bekering – 1:2-3

2) inspireren tot herbouw tempel – 1:16/4:9

3) troost en aanmoediging – 1:13

4) profetie m.b.t. de komende Messias – 7 – 14  



ZACHARIA II 

Gods Koningschap

Indeling Zacharia

1) Inleiding – de man en het boek Zacharia

2) Acht visioenen – Zacharia 1:1-6:15

3) Vier boodschappen – Zacharia 7 – 8

4) Twee lasten – Zacharia 9 – 14 



ZACHARIA



ZACHARIA II
De acht nachtgezichten – Zach.1:7-6:15

1) De ruiters – 1:7-17

2) De horens en de smeden – 1:18-21

3) De man met het meetsnoer – 2:1-13

4) De hogepriester Jozua – 3:1-10

5) De kandelaar en 2 olijfbomen – 4:1-14

6) De vliegende boekrol – 5:1-4

7) De vrouw in de Efa – 5:5-11

8) De vier wagens – 6:1-15



ZACHARIA II
De acht nachtgezichten – Zach.1:7-6:15

De middelste 2 (4de+5de nachtgezicht) – vormen het 

hart van Israëls dienst aan God – de tempel met de 

offerdienst! 

Door God Zelf ingesteld – Exodus! 

De tempelbouw lag al zo’n 15 jaar stil! 

Vijandschap en ontmoediging.

De hogepriester en de kandelaar!               



ZACHARIA II
Het vierde nachtgezicht – Zach.3:1-10

Jozua de hogepriester

De satan is de aanklager

God zorgt voor de reiniging van de zondaar – van 

buiten af en van boven uit! 

De Spruit – de ware Jozua - Jezus Christus – Math.1:21!



ZACHARIA II
Het vijfde nachtgezicht – Zach.4:1-14

De kandelaar en twee olijfbomen

De kandelaar met de zeven lichten – Exodus 25:31.

God zorgt voor de olietoevoer ervan – van buiten af en 

van boven uit! 

Christus het ware licht van de wereld – Joh.8:12!



ZACHARIA II
Het eerste nachtgezicht – Zach.1:1-17

De ruiters

De onwil en Gods ijver voor Jeruzalem – vs.11-15

“Het leven is geen vrede alhier

geen wapenstilstand vragen.

Het leven is de kruisbanier

tot in Gods handen dragen”.



ZACHARIA II
Het tweede nachtgezicht – Zach.1:18-21

De horens en de smeden

De onmacht – ze zijn verstrooit – vers 19.

Horens zijn het beeld van stootkracht!

Smeden maken sterkere horens – vijand neerwerpen! 

Christus als het Lam heeft 7 horens – Openb.5:1 v.v.!



ZACHARIA II
Het derde nachtgezicht – Zach.2:1-13

De man met het meetsnoer

Onveilig het volk is geplunderd – vers 8.

Jeruzalem als een open plaats met veel mensen – vers 4

God zal voor Jeruzalem zijn een vurige muur – vers 5 



ZACHARIA II
Het zesde nachtgezicht – Zach.5:1-4

De vliegende boekrol

Onveilig de oorzaak ervan is de vloek/oordeel – vers 3 

Gods volk dient te worden bevrijd en gereinigd! 

Christus is het Lam Gods die de zonde wegdraagt    

Joh.1:29!



ZACHARIA II
Het zevende nachtgezicht – Zach.5:5-11

De vrouw in de Efa

De onmacht uitgebeeld als vrouw=goddeloosheid – vs.8

God zorgt da de goddeloosheid het land uitgaat!

Zij gaat terug naar waar ze begon Sinear d.i. Babel!  

Christus bepaalt ons bij de bron v/d zonde – Matth.15:19!



ZACHARIA II
Het achtste nachtgezicht – Zach.6:1-15

De vier wagens

De onwil wordt door Gods Geest verbroken – vers 8

God zend de Spruit en Hij zal de tempel bouwen! 

Hij zal met majesteit bekleed zijn en heersen – vers 13!

Openbaring geeft ons de volledige invulling!



ZACHARIA II
De acht nachtgezichten – Zach.1:7-6:15

1) De ruiters – 1:7-17

2) De horens en de smeden – 1:18-21

3) De man met het meetsnoer – 2:1-13

4) De hogepriester Jozua – 3:1-10

5) De kandelaar en 2 olijfbomen – 4:1-14

6) De vliegende boekrol – 5:1-4

7) De vrouw in de efa – 5:5-11

8) De vier wagens – 6:1-15


