
ZACHARIA III  
Het boek Zacharia – Zacharia=‘de Heere herinnert’ 

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 III 

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 III
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 III
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 III
Het zevende nachtgezicht – Zach.5:5-11

De vrouw in de Efa

De onmacht uitgebeeld als vrouw=goddeloosheid – vs.8

God zorgt dat 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 III
Het zevende nachtgezicht – Zach.5:5-11

De vrouw in de Efa

1) De zonde en haar maat

2) De zonde en haar voorstelling

3) De zonde en haar oorsprong



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

De vrouw in de Efa

1) De zonde en haar maat 

(een efa = 26,4 liter droge waren) 

De efa is een maat – Ex.16:36/Lev.5:11/19:36.

Voorbeelden: # Gen.15:16 – de maat v/d Amorieten

# Matth.23:32 – maat van uw vaderen

# I Thess.2:16 – maat van hun zonden  



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

De vrouw in de Efa

2) De zonde en haar voorstelling

Vrouwe goddeloosheid! Nadruk op verleidelijke ervan!

Haar oorsprong – Gen. 2:22 – ‘gebouwd uit de zijde van

de man’. De vrouw werd verleidt door satan! 3:1-6.



DIANA – ARTEMIS VAN EFEZE!



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

De vrouw in de Efa

3) De zonde en haar oorsprong

De efa + inhoud gaan op export! Weg ermee!

Naar ‘Sinear’ vlakte in Babylonie (N.W. Irak)

# Gen.10:8-10 – na de zondvloed opnieuw bederf!

Nimrod en Semiramis – ‘opstand en vrouw v/d nacht’

# Gen.11:2 – torenbouw van Babel!




