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Mensen die geloven dat de Bijbel een eschatologisch 
herstel van Israel voorspelt, hebben hun favoriete 
Bijbelgedeeltes om hun gelijk te bewijzen, heb ik in 
gesprekken vaak gemerkt.  Zacharia 14 is zo’n gedeelte. 
‘Je leest het daar toch duidelijk?  Medegelovigen hebben 
me vaak, met de beste bedoelingen, gezegd dat ze hopen 
dat God de sluier van mijn ogen wegneemt, want het gaat 
er niet bij ze in dat ik, Bijbelgelovig Christen, niet hun 
mening deel. ‘Het staat daar toch letterlijk?’, is me vaak 
voor de voeten geworpen.  ‘Zie je het dan niet!’ 

Het woord ‘letterlijk’ is nogal problematisch. We 
gebruiken het veel, maar zonder te definiëren wat we nu 
eigenlijk bedoelen.  Ik neem de Bijbel heel ‘letterlijk’.  
Elke letter is door God gewild. Dit lost het probleem van 
de juiste betekenis echter niet op.  Bij het uitleggen van 
de tekst van de Bijbel is het lang niet altijd een kwestie 
van ‘letterlijk’ lezen.  Wel is het altijd een kwestie van 
nauwkeurig lezen, en je afvragen wat de schrijver, in zijn 
eigen context, bedoeld kan hebben. Daarbij moeten we 
altijd voorzichtig te werk gaan.  Zacharia 14 is daar een 
mooi voorbeeld van: het is niet makkelijk te begrijpen wat 
iemand in een andere cultuur, 2500 jaar geleden, met zijn 
eschatologische boekje wilde zeggen.  

1.  Alles letterlijk nemen?
Laat ik om te beginnen wijzen op het feit dat dit gedeelte 
van Zacharia 14 door  christelijke exegeten verschillend 
wordt benaderd.  Je hoeft het niet met elkaar eens te 
zijn om elkaar in Christus te respecteren, en dat doe ik.  
Bescheidenheid is bovendien van belang.  Toen Maarten 
Luther een Latijnse exegese schreef over het boek 
Zacharia (1526), stopte hij abrupt na hoofdstuk 13.  Een 
jaar later verscheen een Duitse uitgave, waarin Luther aan 
Zacharia 14 begint met de eerlijke erkenning: “Hier, in dit 
hoofdstuk, geef ik het op. Want ik ben niet zeker waarover 
de profeet het heeft.”1  

Het idee dat we de profeten van het Oude Testament heel 
‘letterlijk’ moeten nemen, in de zin dat de vervulling van 
hun profetie heel nauwkeurig de omschrijving in de Bijbel 
moet volgen, is eigenlijk vrij recent. Vooral J.N. Darby 
populariseerde dit idee in de 19de eeuw. Merrill Unger، 
één van de recente ‘grote mannen’ uit dit hermeneutische 
kamp, zei over Zacharia: ‘Hoofdstuk 14 is geheel 
profetisch [dat will zeggen, alles moet nog gebeuren] 
vanuit het standpunt van de huidige tijd, en de enige 
methode van interpretatie die de betekenis ontsluit, is de 
letterlijke.’2       

De Kerk tot aan de Reformatie was in het algemeen vrij 
unaniem in haar uitleg van profetie in het Oude Testament.  
Natuurlijk was er verschil van mening over veel zaken, 

1.  Al Wolters, Zechariah 14: A Dialogue with the History of Interpretation, in 
Mid-America Journal of Theology 13 (2002) pp. 39-56. 
2.  Merrill F. Unger, Zechariah: Prophet of Messiah’s Glory (Grand Rapids 1963) 
p. 239.

maar als uitgangspunt 
accepteerde de vroege Kerk, 
in navolging van Jezus en de 
Apostelen, een manier van 
Bijbellezen die je beslist niet 
‘letterlijk’ kunt noemen.3  De 
vroege kerk zou het nooit eens 
zijn geweest met moderne 
exegeten die zeggen dat alles 
wat in Zacharia 14 staat heel 
letterlijk moet worden gelezen 
en begrepen. Om te zien of 
dat ‘letterlijk nemen’ tot een 
goede uitleg leidt, begin ik met 
een serie vragen.  Stel je nou 
eens voor dat je alles letterlijk 
neemt, wat dan ?

Als onze stelling is dat we alles 
‘letterlijk’ moeten begrijpen, behoren we consequent te 
zijn en dan ook echt alles  letterlijk nemen.  Toegeven 
dat sommige zaken misschien op een andere manier 
moeten worden begrepen, opent immers de deur naar 
een heel andere manier van Bijbellezen?  Overigens, ik 
heb nog nooit iemand die verkondigt dat we alle profetie 
‘letterlijk’ moeten nemen, zien doen wat hij preekt. 
Doorgaans is men zich niet bewust van de selectieve 
manier waarop men alleen letterlijk neemt wat in het eigen 
plaatje past.  Dit gevaar lopen we natuurlijk allemaal met 
onze manier van Bijbellezen en daarom is het altijd zinvol 
eerlijk te luisteren naar andere stemmen.     

Zullen echt ‘alle heidenvolken’4 ten strijde trekken tegen 
Jeruzalem?  Het Hebreeuwse woord voor ‘heidenvolken’ 
duidt op andere stammen dan die van Israel.  Daarvan 
zijn er duizenden op aarde.  Elk van die volkjes zal 
tegen Jeruzalem optrekken?  Of betekent ‘alle’ hier 
niet ‘alle’?  Zodra je zegt dat het alleen gaat om alle 
omwonende volken - omdat de context daarop duidt - 
neem je ‘alle’ niet meer heel letterlijk.  Zodra je meent dat 
de context een rol moet spelen bij de uitleg van woorden 
en teksten, ben je niet meer bezig met ‘letterlijk nemen’ 
van dat ene woord, maar met interpreteren.  Zodra je 
meent dat context de betekenis van woorden mag bepalen 
- ook als dat indruist tegen de meest letterlijke lezing! - 
moet je niet alleen aan de onmiddellijke context van de 
Bijbelverzen denken, maar ook aan de context van het 
literaire karakter van het hele Bijbelboek.  En aan de 
context van de luisteraars van toen - hoe begrepen die 
deze woorden?      

3.  Dit is nu niet de plaats om hier verder op in te gaan; ik verwijs naar Charles 
Kannengieser, Handbook of Patristic Exegesis: the Bible in Ancient Christianity 
(Brill 2006), en Henri de Lubac, Medieval Exegesis (1959, 1989, William B 
Eerdmans). 
4.  Zach 14:2. Herziene Statenvertaling, die ik hierna telkens gebruik tenzij ik 
anders aangeef. 
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Door de desastreuze oorlog trekt ‘de helft van de stad’ 
Jeruzalem ‘in ballingschap’.5  Als deze verwoesting 
gaat over een vermeende eschatologische eindslag 
tegen Jeruzalem, waarna een vrederijk aanbreekt, 
waarheen trekken de burgers van Jeruzalem dan in 
ballingschap?  Worden ze opnieuw verstrooid onder 
de volken?  Dat is immers de letterlijke betekenis van 
‘ballingschap’ in de geschiedenis van Israel.  Het gaat niet 
om zomaar even de stad te ontvluchten tot het daar weer 
veilig is, maar om in een ander land gaan wonen.  Dat is 
de context van het woord ‘ballingschap’.  Zacharia schreef 
zijn boekje kort na de 70 jaar durende ballingschap in 
Babylon, en voor de hoorders van zijn profetie zal die 
ervaring hebben bepaald wat ze dachten toen Zacharia het 
over een nieuwe ballingschap had.      

Zal de HEERE – dat is niemand minder dan JHWH, de 
Schepper van Hemel en Aarde, letterlijk ‘uittrekken en 
tegen die heidenvolken strijden’ en zal Hij fysiek met 
‘Zijn voeten staan op de olijfberg’?6  Hoe stellen we 
ons dit voor?  Voert God oorlog?  Door direct aan Jezus 
en diens terugkeer naar de Olijfberg te denken, hebben 
we een beslist niet-letterlijke visie op dit gedeelte.  Als 
Christenen maken we deze keus omdat we geloven dat 
Jezus deelt in de identiteit van JHWH, en omdat het 
Nieuwe Testament het heeft over Jezus en de Olijfberg 
(daarover later meer), maar een Jood in de vijfde eeuw 
voor Christus die deze profetie hoorde, nam dit gedeelte 
over JHWH niet ‘letterlijk’ maar zag het als een metafoor.      

Zal al het land rond Jeruzalem ‘als de Vlakte’ worden 
en alleen Jeruzalem zal ‘verheven worden’7, een soort 
verhoogde stad zijn, vele malen hoger dan het van nature 
is?8  Dat is op zich een vreemd idee, maar is ook totaal 
niet te rijmen met de gedachte dat er dan ‘levend water 
vanuit Jeruzalem zal stromen’ naar het oosten en het 
westen.9  Dat is dan een soort waterval neem ik aan.  Als 
we dan toch alles letterlijk moeten nemen, we ‘weten’ 
toch uit Ezechiël 47 dat het verval van het water nog geen 
twee meter per kilometer is? (Letterlijk genomen, hoe 
anders)  Als het land rond Jeruzalem plat is, en Jeruzalem 
heel hoog, spreken Zacharia en Ezechiël elkaar tegen.  
Maar dat kan natuurlijk niet, als je profetie als een soort 
spoorboekje ziet waar God in detail en letterlijk zegt wat 
in de toekomst gaat gebeuren.  

We lezen trouwens in Jesaja 2:2 dat Jeruzalem zelfs 
de hoogste van alle bergen zal zijn.  Hoger dan de 
Himalaya?  Lastig dat dan alle volken daarheen jaarlijks 
moeten optrekken om de Wet te leren.  Een hele 
klauterpartij.  Of betekent dit dat Jeruzalem hoger zal 
zijn dan de omringende bergen?  Maar dan nog, dan moet 

5.  Zach 14:2.
6.  Zach 14:3.
7.  Zach 14:10.
8.  Ds. W. J. J. Glashouwer, voorzitter van Christenen van Israel, zegt hierover 
in een Interview in Reformatorisch Dagblad, 16 maart 2017: ‘Als je nu op de 
Olijfberg staat, kijk je neer op wat vroeger het tempelplein was. In Zacharia 
14 staat dat de Olijfberg in tweeën zal splijten. Jeruzalem ligt op een breuklijn 
die loopt van Centraal-Afrika tot aan Syrië en is dus aardbevingsgebied. Ik 
denk dat er geologische activiteiten gaan plaatsvinden waardoor de aardbodem 
onder Jeruzalem omhooggedrukt wordt.’ 
9.  Zach 14:8.

die berg waarop Jeruzalem ligt een stevige groeispurt 
meemaken.  De Hermon in noordelijk Israel is 2236 
meter hoog, dat is driemaal hoger dan Jeruzalem.  Mijn 
suggestie: het gaat helemaal niet over de letterlijke hoogte 
maar over belangrijkheid.  Door te zeggen dat de berg van 
Jeruzalem hoger is dan alle andere, zegt Zacharia dat God 
de stad eert, en dat God de eer krijgt. Maar daarmee zetten 
we het idee van ‘letterlijk nemen’ van de hoogte van 
Jeruzalem aan de kant.10 

Zullen werkelijk alle volken die zijn opgetrokken om 
tegen Jeruzalem te vechten — en dat zijn dus alle volken 
die er zijn — ‘wegteren’?11  Dan houd je bar weinig 
mensen over om naar Jeruzalem op te trekken om de Wet 
van de HEERE te leren.  Wie wil trouwens van die Wet 
leren als hij eerst door de HEERE is verteerd, als dat al 
zou kunnen?  Eenzelfde probleem heb je als je letterlijk 
neemt wat wordt gezegd over de volken die optrekken 
om het Loofhuttenfeest te vieren.  Als ze het wagen dat 
niet te doen, zal God ze straffen met droogte.  Egypte zal, 
als het niet opgaat naar Jeruzalem, getroffen worden door 
plagen.12  Als ik dit letterlijk neem, heb ik er moeite mee 
om te denken aan een vrederijk.                    

De legers van de omringende volken gebruiken 
paarden, muildieren, kamelen en ezels.13  Vreemd dat 
Israel van zulke legers verliest.  Iemand zei me dat dit 
wellicht het gevolg is van een radicale ontwapening 
onder de heerschappij van de antichrist.  Met dezelfde 
mentale goochelarij hoor je evengoed dat het wegrotten 
van de vijanden van Israel juist komt door nucleaire 
wapens.14  Een nucleaire bom kan het niet wezen; dan zou 
ook de helft van Jeruzalem die niet in ballingschap ging, 
om het leven komen.  Dan zouden ook hun paarden in 
Jeruzalem het niet overleven. 

10.   Hoewel, zie voetnoot 6. Glashouwer meent dat wellicht een aardbeving 
die de Olijfberg in twee delen splijt, ook zorgt dat de stad omhoog wordt 
gestuwd. Gelukkig is de helft van de stad al in ballingschap, maar wat voor 
effect heeft dit voor de andere helft van de bevolking?  En wat blijft er dan over 
van de - in de optiek van sommigen - herbouwde tempel?
11.  Zach 14:12.
12.  Zach 14:17-19.
13.  Zach 14:15. 
14.  Zie bijv bij de Messiaanse Jood Marshall Beeber in zijn artikel End-Time 
Prophecy Of Zechariah And The Neutron Bomb op http://www.messianic-
literary.com/neutron.htm.
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Waarom zijn er trouwens paarden in Jeruzalem?  Is dit 
een nieuwe vorm van openbaar vervoer in Jeruzalem, als 
de autobussen en trams niet meer rijden?  Bovenop die 
hoge berg?  Het is veel aannemelijker om te denken dat 
de profeet de militaire termen uit zijn eigen tijd gebruikte 
toen hij profeteerde.  Maar dat vereist van ons dan wel het 
loslaten van de fictie van ‘letterlijkheid’ en de capaciteit 
om door de ogen van Zacharia - bepaald door zijn tijd, 
zijn omstandigheden, zijn cultuur, te proberen zijn 
woorden zorgvuldig te wegen en te duiden. 

Zacharia beschrijft dat er weer bloedige offers worden 
gebracht in de tempel.15  Als we menen dat dit in een nog 
niet plaatsgevonden eschaton gaat gebeuren,16 moeten 
we constateren dat de schrijver van de Hebreeënbrief het 
helemaal mis had.  Het offer van Christus was blijkbaar 
niet finaal en ondanks de duidelijke taal in het Nieuwe 
Testament dat deze oude schaduwen voorbij gaan, zijn 
ze dus helemaal niet voorbij maar ze worden opnieuw 
ingesteld.  Wat zegt dit over het belang van Christus, als 
we de schaduwen weer instellen die volgens de schrijver 
van de Hebreeënbrief ‘op het punt staan te verdwijnen’17?  
Dat we in de Eucharistie terugzien op het offer van 
Christus is niet hetzelfde als zeggen dat toekomstige 
dierenoffers terugzien op Christus.  Jezus zelf stelde 
de Eucharistie in als niet-bloedige herdenking van zijn 
dood. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe dat 
we brood en wijn gebruiken ‘totdat Hij komt’.18  Het 
idee dat het in Gods wil zou passen dat daarna, blijkbaar 
na de wederkomst van Christus, toch weer bloedige 
offers worden gebracht, komt nooit voor in het Nieuwe 
Testament of bij de vroege Kerk.  Die zouden het idee als 
gevaarlijke regressie naar het Jodendom omschrijven en 
als verlaging van Christus.  Als Hij er zelf is, is een tempel 
niet nodig, zelfs ongewenst.19           

15.  Zach 14:21.
16.  Een door velen gehuldigd standpunt. Zie bijv Wim Jongman op zijn 
website: http://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/eindtijd-profetie-tempel/
eindtijd-profetie-tempel.html
17.  Hebr 8:13. 
18.  1 Kor 11:26.
19.  Opb 21:22.

Er zal ‘geen Kanaäniet meer zijn’ in de Tempel, zegt 
Zacharia.20  Als je meent dat dit een profetie voor de 
verre toekomst is die we heel letterlijk moeten nemen, 
zouden er heden ten dage dus nog Kanaänieten moeten 
zijn.21  Zo niet, dan dacht Zacharia wellicht toch niet aan 
een ‘letterlijke’ vervulling maar sprak hij hier metaforisch: 
Er komt een dag dat het Volk van God geen vijanden 
meer zal hebben.  Hoe zou je het letterlijk kunnen nemen 
als je uit andere Bijbelgedeeltes in het Oude en Nieuwe 
Testament weet, dat God er is voor alle volken, niemand 
uitgezonderd?   

Een enkele keer wordt het woord Kanaäniet in de Bijbel 
gebruikt voor ‘handelaar’,22 omdat de Kanaänieten 
blijkbaar bekend stonden als handelaars.  Je zou dan 
kunnen denken aan wat Jezus deed in het Voorhof der 
Heidenen in de Tempel, toen Hij de handelaars verjoeg.23 
Maar dan gaat Zacharia 14 in zijn geheel dus niet meer 
over een te herbouwen tempel in een nog komend 
eschaton.  En als we menen dat toch eenmaal in dat 
eschaton ‘geen Kanaäniet [lees: handelaar] meer’ in de 
tempel zal zijn, sluiten we blijkbaar alle handelaren van 
het heil uit? Wat Zacharia daarmee bedoelde laten we nu 
even in het midden, maar om dit in de letterlijke zin te 
nemen en dan te concluderen dat God, de Vader van Jezus 
Christus, naties of beroepsgroepen uitsluit, moeten we als 
Christenen gewoon verwerpen.   

2.  Vergeestelijken dan maar?          
Suggereer ik dus dat we alles maar moeten 
‘vergeestelijken’? Ten eerste vind ik het woord 
‘vergeestelijken’ een slechte term.  Ik geloof dat de 
boodschap van Zacharia zoals die was, 100% ‘geestelijk’ 
was; God heeft gesproken door Zacharia.  We kunnen wat 
Zacharia zei, niet ‘geestelijker’ maken dan het al is.24    

Ten tweede kan de term ‘vergeestelijken’ ook suggereren 
dat het boek Zacharia eigenlijk om tastbare zaken ging 
(oorlog, Jeruzalem, paarden), terwijl de vervulling 
minder concreet en tastbaar zou zijn.  Dit is in strijd 
met het holistische karakter van de hele Bijbel, inclusief 
het Nieuwe Testament.  De Bijbel kent geen morele 
tegenstelling tussen wat tastbaar en zichtbaar is enerzijds 
en wat ontastbaar en onzichtbaar is anderzijds.  Overigens, 
onder verdedigers van het idee dat alle profetie ‘letterlijk’ 

20.  Zach 14:21. 

21.  Unger meent dat alleen de letterlijke lezing de betekenis van Zacharia 
ontsluit, maar legt Zach 14:21, over de Kanaanieten, niet letterlijk uit: ‘De term 
Kanaaniet kan het beste worden beschouwd als symbool voor een moreel en 
geestelijk onreine persoon.’ Unger, Zechariah, p. 270.
22.  Zie bijv Spr 31:24; Eze 17:4; Hos 12:7.
23.  Joh 2:13-17.
24.  Ds H Peet zegt, m.i. terecht, het volgende op Refoweb als hij een vraag 
krijgt over Zacharia 14: ‘Het gaat erom dat de beeldtaal goed wordt geproefd... 
Met vergeestelijken heeft dit niks te maken. Wat verbeelden we ons trouwens 
wel niet? Alsof de Bijbeltekst in zichzelf niet geestelijk genoeg is dat we hem 
nog wat geestelijker moeten maken. Juist hierdoor spreekt de Geest! Wel 
moet je proberen te achterhalen wat de beelden willen zeggen. Die beelden 
moeten vertaald worden naar de taal van vandaag. Dan neem je de beeldtaal 
als beeldtaal serieus en ook wat de Geest daarin te zeggen wil hebben.’ http://
www.refoweb.nl/vragenrubriek/20173/vergeestelijken-van-zacharia/
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moet uitkomen, wordt dit onderscheid tussen aards en 
geestelijk vaak belangrijk gevonden.  Een credo van het 
dispensationalisme is dat Israel een aardse bestemming 
heeft maar de gemeente van Christus een hemelse.25  Dit 
lijkt me een onhoudbaar standpunt omdat dit in het 
Nieuwe Testament keer op keer wordt tegengesproken. 

Ik spreek liever over een ‘christocentrische’ manier van 
het begrijpen van het Oude Testament, inclusief zijn 
profeten.  Ook Zacharia 14 wil ik dus vooral beluisteren 
met de vraag wat het over Christus zegt.  Het goed 
begrijpen van het Oude Testament begint niet met ‘alles 
letterlijk nemen’, maar met het de maaltijd met de Heer, 
ontdekten de Emmaüsgangers.26  Pas in het licht van 
Christus wordt de betekenis van de profetie van het 
Oude Testament duidelijk, omdat de profetie over Hem 
gaat.  Jezus verwijst naar het Manna in de woestijn en 
noemt zichzelf het ware Brood.27  We kunnen de verhalen 
over het Manna in het Oude Testament niet lezen zonder 
onmiddellijk aan Christus te denken.  Hijzelf vervult 
de verhalen, de teksten, de woorden, de letters van het 
Oude Testament.  Hij maakt ze vol.  Hij is de volmaakte 
uitdrukking van het Oude Testament.  De Geest van 
Christus inspireerde de schrijvers. Dat wil niet zeggen dat 
de Israëlieten in de woestijn geen fysiek, letterlijk Manna 
aten, maar toen Jezus eenmaal was gekomen, schonk 
God het ware Brood.  Manna in de woestijn is niet langer 
nodig; het is slechts een schaduw. In Openbaring 19:10 
lezen we dit in samenvatting: ‘Het getuigenis van Jezus is 
de geest van de profetie.’  Als het getuigenis van Jezus de 
geest is van de profetie, dan lijkt me dat we in alles wat 
‘profetisch’ heet, in de eerste plaats moeten zoeken naar 
wat we daarin zien van Jezus Christus.  Dat hadden de 
profeten in het Oude Testament zelf lang niet altijd door, 
maar dat is wel hoe Jezus, de Apostelen en de vroege kerk 
de oudtestamentische geschriften lazen.28 

Ook van Zacharia 14 is Christus Zelf op de meest 
sublieme manier de vervulling.  De woorden die de Geest 
van Christus door de profeet sprak, is Hij zelf.  Dus wie 
vanuit Christus naar die geschreven woorden kijkt, ziet 
hem op vele plaatsen ‘opspringen’ uit de geschreven 
woorden. Dat konden de profeten zelf niet bevroeden, 
maar ons is dat voorrecht gegeven.  Hierdoor weten wij: 
Wat we van Jezus leren en zien, is altijd het criterium voor 
ons begrijpen van het Oude Testament.  Jezus en diens 
oudtestamentische Woord zullen elkaar niet tegenspreken 
en onze exegese moet dat als uitgangspunt hebben. Niet 
alleen zullen ze elkaar niet tegenspreken, maar er kan 
ook geen wezenlijk onderscheid zijn. God is dezelfde in 
het Oude en het Nieuwe Testament, evenals de Geest van 
God, en Christus zelf.

Belangrijk lijkt me ook om vast te stellen dat sommige 
profetie onvoorwaardelijk is, maar andere profetie is 
juist voorwaardelijk. God’s belofte dat Hij de aarde en de 
hemel nieuw zal maken, is onvoorwaardelijk. Maar wat de 

25.  Bijv Andre Piet, op zijn website: http://goedbericht.nl/_old/forum/index.
php?action=vthread&forum=7&topic=166.
26.  Lukas 24:30-32.
27.  Joh 6:51.
28.  Zie bijv. 1 Petrus 1:10-12.

HEERE Zacharia laat zien en zeggen, is voorwaardelijk.  
Zorgvuldig Bijbellezen is hierbij, zoals altijd, van belang.                        

Het begin van het boek Zacharia is zeer stellig over het 
voorwaardelijke karakter van Zacharias profetie, en ik 
denk dat we dit ook bij het lezen van Zacharia 14 als 
overheersende achtergrond moeten meenemen. Zacharia 
zei tegen het volk:

De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 
Daarom, zeg tot hen: Zo zegt de HEERE van de 
legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE  
van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren.29

God keert dus alleen tot zijn volk terug, als het zich 
bekeert.  Beloften van zegening in Zacharia moeten 
dus altijd tegen die achtergrond worden gezien. 
Aankondigingen van straf evengoed trouwens.  Die 
vinden plaats als het volk ongehoorzaam is, en vinden 
 niet plaats als het volk God weer gaat dienen. 

In dit verband wil ik trouwens wijzen op een vaak 
misbruikte tekst in 2 Tim 2:13. Daar staat: ‘Indien 
wij ontrouw zijn, Hij blijf getrouw, want Zichzelf 
verloochenen kan Hij niet.’ (NBG 1951)  Vaak heb 
ik gehoord dat dit een soort belofte is dat zelfs als 
wij ongehoorzaam zijn, God ons toch wel zegent. 
Integendeel.  Het vers ervoor maakt duidelijk dat Gods 
beloften, ook aan Christenen, voorwaardelijk zijn:  
‘Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als 
Koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, 
zal ook Hij ons verloochenen.’  Vanuit die optiek lees ik 
ook de profeten van het Oude Testament.  Het is onwaar 
dat God Israel belooft dat wat het ook doet, het aan het 
eind wel goed komt.  Israel wist dat drommels goed, 
bijvoorbeeld uit Deuteronomium 28-29. Hosea zei het in 
duidelijke woorden: zonder bekering is Israel niet langer 
Gods volk.30     

Het voorgaande wil dus ook zeggen, dat niet alles wat 
wordt geprofeteerd per se ook zal gebeuren.  Omdat 
profetie vaak een voorwaardelijk karakter heeft, zal wat 
is geprofeteerd niet gebeuren als niet aan de voorwaarden 
wordt voldaan.  Dit betekent dat je de profetie van het 

29.  Zach 1:2-3.
30.  Hosea 1:9. 



5

Oude Testament nooit als een soort gedetailleerde reisgids 
kan behandelen.  En als je dat toch probeert, door de 
hele zaak ‘letterlijk’ te nemen als zaken die allemaal wel 
‘moeten’ gebeuren, dan creëer je een spoorboekje met een 
schijn van duidelijkheid, maar de trein van God rijdt altijd 
anders dan we denken: die vertrekt soms vroeg, soms 
laat, en wat hij doet spoort doorgaans niet met wat we 
verwachten.  Hij is God, immers?31

Wie van ons zou, als hij in het jaar 500 voor Christus 
leefde, bij het lezen van de woorden, ‘Uit Egypte heb 
ik mijn zoon geroepen’32 hebben 
gedacht aan Christus die uit Egypte 
naar Israel zou terugkeren?  Niemand 
natuurlijk.  Het ging bij Hosea om 
Israel.  Dat Mattheüs deze tekst aanhaalt 
en op Jezus toepast als vervulling van 
profetie, moet ons iets zeggen over het 
begrijpen van profetie. Ten eerste: je 
ziet doorgaans pas na een  
gebeurtenis een verband met eerdere 
Bijbelse woorden.  Ten tweede: bij 
het woord ‘vervulling’ moeten we 
niet per se denken aan een toezegging 
die in een latere tijd mathematisch 
nauwkeurig wordt waargemaakt.  Ten 
derde, het uitgangspunt voor het begrijpen van profetie is 
Christus.  We beginnen bij Hem en we zien in veel teksten 
in het Oude Testament dat Hij daar toen al aanwezig was.

3. Christus centraal in Zacharia 14     
Wat zie ik in Zacharia 14? Ik heb niet de pretentie hier op 
alles in te gaan; dat zou een heel boek vereisen.  Ik stip 
slechts een aantal zaken aan die een indicatie geven van 
wat voor mij Zacharia 14 te zeggen heeft.

Om te beginnen, Zacharia profeteerde tussen 520-518 
voor Christus toen een deel van het volk van God naar 
Jeruzalem terugkeerde uit Babylon. Hij sprak zijn 
woorden namens God in een tijd dat het net beter leek te 
gaan - de ballingschap was voorbij Maar zijn boodschap 
was niet optimistisch; een enorme aanval van heidense 
volken zou op Jeruzalem gaan plaats vinden, en de helft 
van de stad zou  - opnieuw - in ballingschap gaan. Dat 
was een boodschap waar niemand op zat te wachten:   
Als Israel, net terug in het land, God niet zou gehoor-
zamen, kon het opnieuw op de straf van God rekenen.  
Opnieuw een bloedbad.  Een nieuwe ballingschap.  Dat 
is een waarschuwing die we ons in alle tijden aan moeten 
trekken: als wij ontrouw zijn, God blijft getrouw aan Wie 
Hij is en aan Zijn Woord.  

31.  Ds. W. J. J. Glashouwer zegt van zichzelf: “Ik ben geen koffiedikkijker.  Als 
de Heere gewild had dat we een soort eindtijdspoorboekje zouden hebben dan 
had hij dat wel geopenbaard.’  dat neemt niet weg dat hij net zo goed een zeer 
letterlijke visie op oudtestamentische profetie heeft: ‘Wél tref ik in de Bijbel 
nog veel onvervulde profetieën aan. Als ik in Jesaja 17 lees dat Damascus 
met de grond gelijk zal worden gemaakt, dan weet ik uit de geschiedenis dat 
Damascus nog nooit helemaal vernietigd is. Dat gaat dus nog wel een keer 
gebeuren.’ Interview in Reformatorisch Dagblad, 16 maart 2017.
32.  Hos 2:20; Mat 2:15.

Hoe verliep het met Israel na de ballingschap, toen een 
deel van Juda naar het land terugkeerde?  Eigenlijk 
heel slecht;  de woorden van Zacharia kwamen uit.  In 
332 voor Christus veroverde Alexander de Grote het 
land; sindsdien bleef het onder heidense overheersing. 
Aanvankelijk hadden de Grieken de touwtjes in 
handen.  Het volk kwam daartegen af en toe in opstand, 
maar dat liep steeds slecht af.  In de jaren van 167-162 
voor Christus moeten veel Joden aan de woorden van 
Zacharia hebben gedacht.  Lees 2 Makkabeeën 5 en huiver 
over wat Antiochus Epiphanes deed:

Hij beval zijn soldaten om iedereen die 
hun in handen viel genadeloos neer te 
maaien en ook de mensen die hun huizen 
in vluchtten zonder omhaal te doden. 
Jong en oud werden gedood, vrouwen 
en kinderen werden vermoord, meisjes 
en zuigelingen afgeslacht.  In drie dagen 
tijd verloor Jeruzalem tachtigduizend 
inwoners: veertigduizend sneuvelden 
bij de gewelddadigheden en nog eens 
veertigduizend werden als slaaf verkocht. 
En nog was de koning niet tevreden. 
Onder geleide van Menelaüs, die zelf 
een verrader van wet en vaderland was 
geworden, waagde hij zich in de heiligste 
tempel van de hele wereld. Hij nam het 

tempelgerei in zijn onreine, met bloed besmeurde handen 
mee en sleepte de voorwerpen weg die door andere 
koningen tot meerdere eer en glorie van de tempel waren 
geschonken. Antiochus zag in zijn hoogmoed niet in dat 
de Heer de heilige plaats voor korte tijd aan zijn lot had 
overgelaten omdat hij woedend was om wat de inwoners 
van de stad hadden misdreven.

Zouden de bewoners van Jeruzalem toen dit gebeurde 
niet aan de profetie van Zacharia hebben gedacht? 
Had Zacharia niet aangekondigd dat deze ellende zou 
plaatsvinden als oordeel, als het volk zich niet zou 
bekeren?  Kerkvader Ephrem de Syriër (306-373) en 
diverse vroege exegeten waren van mening dat de hele 
profetie van Zacharia in de tijd van de Makkabese opstand 
is vervuld. Hugo de Groot deelde deze mening.33   

Maar er was hoop! Want was er ook niet de belofte 
van redding voor wie zich zou bekeren?  Maar dat was 
toekomstmuziek want na het bloedbad door Antiochus 
zou het Heilige Land voornamelijk door heidenen 
worden bestuurd. Na de Griekse overheersing volgde de 
Romeinse en dat leidde in 70 na Christus tot de grondige 
verwoesting van Jeruzalem, de Tempel, en het hele 
land.  Joden worden gedood, verjaagd, en mochten niet 
meer in Jeruzalem komen.  Zou het voor Joden in die 
periode moeilijk zijn geweest om te constateren dat de 
waarschuwingen van Zacharia uitkwamen? Veel exegeten 
denken dat de verwoesting die Zacharia beschrijft, vooral 
in 70 na Christus plaatsvond. En wat Zacharia dan verder 
beschrijft, zou gaan over het tijdperk van het nieuwe Volk 
van God, de gemeente van Joden en heidenen samen.  
Deze visie heeft oude papieren: In de vierde eeuw schreef 

33.  Al Wolters, Zechariah 14, pp. 42-43.
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Dydimus de Blinde hier over.  Ook de kanttekeningen bij 
de Statenvertaling legden dit gedeelte zo uit.   

We weten trouwens uit allerlei Joodse geschriften uit de 
periode van globaal 100 voor tot 100 na Christus, dat 
belangrijke stromingen in het Jodendom in Israel over 
zichzelf spraken alsof ze in ballingschap waren.34 Men 
ervoer in de buitenlandse bezetting de straf van God. Hij 
had gedaan wat Hij bij monde van Zacharia had voorzegd, 
en de bezetting was als een ballingschap.  Zo ging het 
Jodendom van de Tweede Tempel op een niet-letterlijke 
manier met dat begrip ballingschap om. Voorbeelden zijn 
te vinden in geschriften als het Damascus Document,  
Tobith, Baruch,35 en 2 Makabeeën. In dat laatste boek bidt  
Jonathan: 

Verzamel uw verstrooide volk, bevrijdt hen die slaven 
zijn onder de heidenen, ziet neer op wie verworpen en 
geminacht zijn, en laat de heidenen weten dat U onze God 
bent. […] Plant uw volk in uw heilige plaats, zoals Mozes 
had beloofd.36 

In dit verband is het van belang te zien dat Jezus over zijn 
dood en opstanding zei, dat dit een uittocht, een exodus 
was.  Pas met zijn dood en opstanding kwam een eind 
aan de verstrooiing van Israel.37 En als Hij voor Israel die 
uittocht is, valt er dan nog iets meer, of iets buiten Hem 
om te verwachten?       

Zacharia belooft dat in de tijd van strijd, bezetting en 
ballingschap, God in actie zal komen voor zijn volk.   
‘Dan zal de HEERE uittrekken...’ en we lezen dat zijn 
voeten dan zullen staan op de Olijfberg.38  Natuurlijk 
denken we hierbij aan Jezus die op de Olijfberg was. Tot 
mijn verbazing deed Calvijn dit overigens niet.  Volgens 
hem zijn de woorden niets anders dan ‘een levendige 
representatie’ van de macht van God.39 Me dunkt dat 
de ‘voeten op de Olijfberg’ ons werkelijk aan Christus 
op die plek moeten doen denken. Maar ook dan hoef je 
niet noodzakelijk aan een nog komende gebeurtenis te 
denken maar in de eerste plaats aan de komst van Jezus in 
Jeruzalem in de eerste eeuw.  Het volk was verdrukt, nog 
steeds onderdrukt door Rome, en toen kwam de HEERE 
zelf in actie – Hij kwam en stond op de Olijfberg.  Daarbij 
hoeven we niet alleen aan zijn hemelvaart te denken, maar 
ook aan de talloze andere keren dat onze Heer in de stad 
Jeruzalem was. 

Wat gebeurde toen Jezus op de Olijfberg stond en 
ten hemel voer? De Apostelen zagen dat als zijn 
troonsbestijging.  Mattheüs citeert de laatste woorden van 
Jezus bij diens vertrek, maar positioneert de hemelvaart 
opvallend genoeg niet of de Olijfberg maar in Galilea. van 
de Olijfberg. Dit onderstreept dat Mattheüs geen relatie 

34.  N.T. Wright, The New Testament and the People of God (London 1992) pp. 
268-271.  Nicholas G. Piotrowski, The Concept of Exile in Late Second Temple 
Judaism: A Review of Recent Scholarship in Currents in Biblical Research (Vol 
15, Issue 2, 2017), pp. 214-247.
35.  CD 1.3-11, Tob 14:5-7, Bar 3:6-8.
36.  2 Mak 1:27-29.
37.  Luk 9:31. Echt een misser dat de HSV het Griekse woord exodus hier met 
‘heengaan’ vertaald. Alsof Jezus het over zijn dood had.
38.   Zach 14:3-4.
39.  John Calvin, A Commentary of the Twelve Minor Prophets, Vol 5: Zechariah 
and Malachi (Edinburgh: Banner of TRuth 1986) p. 411.

wil suggereren tussen de hemelvaart, de Olijfberg en de 
wederkomst van Christus. ‘Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde,’ zei Jezus.40  Is dat geen vervulling 
van:  ‘De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.  
Op die dag zal de HEERE de enige zijn en Zijn Naam de 
enige.’41 In dit verband moeten we denken aan de woorden 
van de profeet Daniël, die de Hemelvaart van Jezus vanuit 
de optiek van de hemel beschrijft.  De Mensenzoon  
kwam bij God en ‘Hem werd gegeven heerschappij, eer en 
koningschap en alle volken, natiën en talen moesten Hem 
vereren.  Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.”42

Maar duiden de woorden over de voeten van de HEERE 
op de Olijfberg niet veeleer op het moment dat Jezus 
terugkeert, en niet op zijn hemelvaart?  Dit onderscheid 
lijkt me vooral voort te komen uit een soort dwang om 
Zacharia 14 maar steeds als iets voor het eschaton te 
willen zien, in de zin dat het ook voor ons nog steeds 
toekomstmuziek is. Dan ‘moet’ dit immers nog steeds 
gebeuren.  Het is vooral die dwanggedachte waardoor 
velen Handelingen 1:11 mijns inziens niet goed lezen.   
Als Jezus met de wolken verdwijnt zegt een engel, ‘Deze 
Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt 
zien gaan.’ De engel zegt niet, dat Jezus op diezelfde 
plaats zal terugkomen.  Het gaat om de manier, niet om 
de locatie.  Wat mij betreft is Zacharia 14:4 vervuld in de 
eerste komst van Jezus.  Hij kwam om zijn volk te redden, 
en dat heeft Hij gedaan.  Het eschaton is al begonnen, met 
de eerste komst van Jezus.    

Maar toen Jezus in Jeruzalem was, toen is de Olijfberg 
toch niet middendoor gespleten?  Dat is de vraag nog 
maar.  Ik denk dat de evangelist Mattheus meende dat met 
de dood en opstanding van Christus Zacharia’s woorden 
over het ‘splitsen’ van de Olijfberg werden vervuld.43  De 
heel populaire Griekse versie van het Oude Testament, 
de LXX (Septuagint), die Mattheus ook kende, gebruikt 

40.  Mat 28:18.
41.  Zach 14:9.
42.  Dan 7:13-14.
43.  Zach 14:4.
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voor het splijten van de Olijfberg het woord schizoo.44 Dat 
is precies het woord dat Mattheus gebruikt als hij bij de 
dood van Jezus zegt dat het voorhangsel van de tempel in 
tweeën scheurde (schizoo),45 en ook de rotsen scheurden 
(schizoo). Eigenaardig dat Mattheus in dat ene vers 
hetzelfde werkwoord gebruikt voor wat het voorhangsel 
en de rotsen overkwam - ik denk zijn poging om precies 
dat werkwoord te benadrukken omdat dit bij de profeet 
Zacharia ook voorkwam.

Dit gedeelte van Mattheüs heeft nog meer interessante 
details die naar Zacharia verwijzen. Hij noemt dat 
de aarde beefde46 - dat was, lijkt me, de middellijke 
oorzaak van het scheuren van het Voorhangsel en van het 
scheuren van de rotsen.  Ook bij Zacharia is sprake van 
een aardbeving. In dit verband is het interessant te zien 
wat voor vertaalproblemen Zach 14:5 geeft. Dat vers is 
taalkundig echt een lastig gedeelte.47  Ter vergelijking hier 
wat de HSV (gebaseerd op de late Masoretische tekst) en 
de LXX (de vroege Griekse tekst, maar in mijn vertaling) 
zeggen:

HSV

Dan zult u vluchten door 
het dal van Mijn bergen, 
want het dal tussen de 
bergen zal rijken tot Azal. 
Ja, u zult vluchten zoals 
u gevlucht bent voor de 
aardbeving in de dagen van 
Uzzia.  

LXX

En het dal van Mijn bergen 
zal worden opgevuld, en 
het dal van de bergen zal 
zich voegen tot aan Azal, 
en zal worden geblokkeerd 
zoals het was geblokkeerd 
in de dagen van Uzzia. 

Als we de tekst van de LXX volgen, is het gevolg van de 
aardbeving, dat iets plaatsvindt als een aardverschuiving. 
Zoiets gebeurde ten tijde van Uzzia. Dit weten we dankzij 

44.  Mat 27:51.
45.  Mat 27:51.
46.  Mat 27:51.
47.  https://zechariahfourteenfive.wordpress.com geeft een uitstekende analyse 
van het vertaalprobleem, en ook een goede suggestie voor exegese van Zach 
14:4-5.

Zacharia maar ook uit de archeologie.48 En Zacharia 
voorspelde dat zoiets dergelijks weer zou gaan gebeuren.  
Misschien gebeurde iets dergelijks toen de Heer Jezus 
stierf?     

Mattheüs noemt voorts dat tijdens de opstanding van 
Jezus veel ontslapen ‘heiligen’ uit de dood opstonden, en 
in Jeruzalem aan velen verschenen.49 Het lijkt me logisch 
te veronderstellen dat Mattheus hier aan Zacharia 14:5 
denkt waar staat dat de HEERE komt ‘met alle heiligen’.

Aangezien Zacharia daarbij meldt dat er ‘op die dag geen 
licht zal zijn’, en de dood van Jezus met soortgelijke 
duisternis gepaard ging,50 lijkt me het pleit beslecht.  De 
groep van gebeurtenissen die Mattheus beschrijft komt 
teveel overeen met Zacharia 14 om dit toeval te doen 
zijn.  Het is of Mattheüs wil zeggen: ‘Kijk eens, God is tot 
ons gekomen en is in ons midden. Wat Hij aan Zacharia 
beloofde, vindt nu plaats.’ Mattheüs herkent Gods 
handelen in zijn tijd - door Jezus Christus - en ziet dit 
bevestigd bij de profeten.  

Zacharia voorspelt dat eenmaal, ‘levend water’ uit 
Jeruzalem zal vloeien. Hij brengt dit in verband met het 
Loofhuttenfeest waarop alle volken naar Jeruzalem zullen 
optrekken. De HEERE is dan Koning over de gehele 
aarde.(Zach 14:8,9,16)  Voor Joden die dit uit de mond 
van Zacharia hoorden, was dat een uiterst prettige belofte. 
Een land vol water, dus nooit meer droogte. Een wereld 
waar God het voor het zeggen heeft, dus alle vijanden 
verslagen.

Eigenaardig is het dat Jezus dan op het Loofhuttenfeest 
zegt: ‘Wie in Mijn gelooft, gelijk de Schrift zegt, Stromen 
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Elders 
biedt Hij aan de Samaritaanse vrouw ‘levend water’. 
(Joh 2:1-14)   Elke alles letterlijk nemende toehoorder op 
dat Loofhuttenfeest had dan Jezus behoren te vermanen: 
‘Neen Jezus, je moet die belofte van levend water dat uit 
Jeruzalem zal vloeien letterlijk nemen. Hoe durf je dit op 
jezelf toe te passen? Zacharia spreekt toch over levend 
water in verband met een hersteld Jeruzalem? Hoe durf je 
te suggereren dat dit niet een heel letterlijke verwachting 
is?’

Opvallend in de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem 
in Openbaring 21-22 is dat we daar veel van de taal en 
de beelden van Zacharia opnieuw tegenkomen.  Als de 
hemel op de aarde neerdaalt, wordt alles vervuld. Daar 
is de rivier van glashelder water, en de vijanden doen het 
volk van God geen kwaad meer.  De HEERE is koning 
over alles, zijn Naam is op ieders voorhoofd.  Zacharia 
had het over de paarden en het aardewerk in de tempel 
die de HERE geheiligd zijn; Johannes laat zien dat in de 
eeuwigheid, alle mensen de HEERE geheiligd zijn. Een 
tempel is niet meer nodig, want de HEERE God zelf is 
temidden van de mensen.  Waarvandaan vloeit het levende 
water naar de mensen?  Het ontspringt ‘uit de troon van 
God en het Lam’. Het komt maar niet zomaar uit een 

48.  https://zechariahfourteenfive.wordpress.com komt tot deze conclusie, 
mede op grond van Jeruzalem’s geografie.
49.  Mat 27:52-52.
50.  Mat 27:45.
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aards Jeruzalem, zoals Zacharia beschreef; we zien hier de 
vervulling van de profetie in al zijn volheid.  ‘Moet’ dan 
alles wat in het Oude Testament werd voorzegd ‘letterlijk’ 
gebeuren? Welnee, het wordt nog veel mooier.   

4. Conclusies
Ik denk genoeg duidelijk te hebben gemaakt dat ‘alles 
letterlijk nemen’ in het geval van Zacharia 14 geen goed 
hermeneutisch uitgangspunt blijkt te zijn.  Ook heb ik, aan 
de hand van voorbeelden uit het leven van Jezus, en met 
name aan de hand van het Evangelie van Mattheus, laten 
zien dat ook bij de schrijvers van het Nieuwe Testament 
dat idee van ‘alles letterlijk nemen’ niet aan de orde was. 

Mijn indruk is dat de vooronderstelling dat alles wat in 
Zacharia 14 is beschreven ‘nog letterlijk moet gebeuren’, 
voor meer problemen zorgt dat enkel exegetische.  Ten 
eerste kan het de Bijbellezer wegtrekken van een duidelijk 
zicht op Christus. Immers, het gaat er niet langer om om 
Hem te zien in de Schrift, maar om de vraag ‘hoe alles zal 
gaan’. Dit gaat vaak gepaard met een overdreven aandacht 

voor het moderne Israel.  Hierdoor wordt het Oude 
Testament voor de Kerk een geschiedenisboek over Israel, 
en een boek met toekomstvoorspellingen over Israel.  Op 
welke basis kan je dan nog met vrijmoedigheid het Oude 
Testament zien als het boek van de Kerk? Als God’s 
Woord voor God’s volk waar ook wij als volgelingen van 
God’s Messias bij horen?     

Een andere zorg is dat veel mensen die zich zo verliezen 
in eschatolische bespiegelingen, ook nog wel eens het 
zicht op God’s liefde voor de wereld dreigen te verliezen.  
Zeker de islamitische wereld komt er dan bekaaid af, want 
dat zijn ‘immers’ tegenstanders van God’s Volk?  Een 
focus op Jeruzalem, ‘Heere zult  U in deze tijd voor Israel 
het Koninkrijk weer herstellen’51 lijkt wel haaks te staan 
op Gods opdracht aan de apostelen om de wereld in te 
gaan ‘tot het uiterste van de aarde’.52 En die opdracht, om 
het Evangelie aan alle mensen te verkondigen, en om de 
handen en voeten van Christus op aarde te zijn, dat is de 
prioriteit van de kerk.          

51.  Han 1:6.
52.  Han 1:8.


