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DE PROFEET EN HET DODE PAARD 

 

Zacharia 1:1-6 en de crisis in de profetische traditie 

 

Joep Dubbink 

 

 

Zogenaamde ‘redactionele’ teksten, in- en uitleidingen, kaders rond complexen van verhalen 

of profetische visioenen, worden door exegeten vaak stiefmoederlijk behandeld. De reden 

daarvoor is vermoedelijk gelegen in de romantische gedachte dat ‘oud’ beter is dan nieuwer, 

dat de stem van de Eeuwige vooral spreekt in origineel proza of liever nog in poëzie, en dat 

redigeren het werk is van ietwat dorre Schriftgeleerden.  

 Daarmee doen de Schriftgeleerden van nu, de bijbelwetenschappers, hun antieke collega’s 

te kort. Frames zijn bedoeld om teksten aan de lezer aan te bieden mét een leeswijzer, een 

historische dan wel een theologische. Zelfs als zo’n frame niet van de auteur is die 

verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud, dan nog is de wijze van aanbieden interessant, 

omdat deze in dat geval de eerste receptie van het materiaal vertegenwoordigt. 

 Bij een boek als Zacharia is zo’n inkadering niet overbodig. Het boek roept namelijk een 

enorme hoeveelheid vragen op, en is wel gekenschetst als ‘onleesbaar’.
1
 Daarom heeft de 

inleiding van het boek Zacharia wél vaak de aandacht getrokken. Nog steeds kan het 

gebeuren dat een studie van de nachtvisioenen van Zacharia verschijnt die meteen met het 

‘account of the first vision’ begint zonder noemenswaardige aandacht te schenken aan het 

proza waarin deze visioenen zijn ingebed.
2
 Maar Zacharia 1:1-6 heeft zich geregeld in 

intensieve belangstelling mogen verheugen, bijvoorbeeld in de dissertatie van Wim Beuken 

die de ‘Überlieferungsgeschichte’ van het gedeelte tracht bloot te leggen.
3
 De discussie was 

daarmee niet ten einde: een kleine vijftig jaar later besteedde Heiko Wenzel zelfs een hele 

dissertatie aan het lezen van het boek Zacharia vanuit de inleiding, 1:1-6,
4
 en komt daarbij tot 

nogal andere conclusies. Reden voor een nadere beschouwing met als kernvraag: hoe wil 

deze redacteur of auteur dat wij deze bundeling van profetieën gaan lezen; waar gaat het in dit 

boek om draaien? 

 

 

                                                           
1
 Mark Cameron Love, The Evasive Text: Zechariah 1-8 and the Frustrated Reader (JSOT.SS, 296), 

Sheffield 1999, 228-230, bespreekt de ervaring van veel lezers van Zacharia 1-8 dat de tekst 

incoherent of onleesbaar is. Hij maakt dat gegeven zelfs tot systematisch uitgangspunt van zijn 

postmoderne leeswijze. 
2
 Lena-Sofia Tiemeyer, Zechariah and his Visions: An Exegetical Study of Zechariah’s Vision Report 

(Library of Hebrew and Old Testament Studies, 605), London/New York 2015.  
3
 W.A.M. Beuken, Haggai-Sacharja 1-8: Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnach-

exilischen Prophetie, Assen 1967.  
4
 Heiko F. Wenzel, Reading Zechariah with Zechariah 1:1-6 as the Introduction to the Entire Book, 

Wheaton, Ill. 2008 (www.tren.com). 
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Inleiding 

 

Zacharia 1-8, door de meeste exegeten als een afgerond geheel beschouwd,
5
 wordt door de 

drie data die in deze hoofdstukken voorkomen in drie delen verdeeld:
6
 

 

 1:1 In de achtste maand,  

  in het tweede jaar van Darius 

  geschiedde het woord van JHWH tot Zacharia … 

 

 1:7 Op de vierentwintigste dag van de elfde maand  

  – dat is de maand sjebat – 

  in het tweede jaar van Darius  

  geschiedde het woord van JHWH tot Zacharia … 

 

 7:1 Het geschiedde in het vierde jaar van koning Darius: 

  het woord van JHWH kwam tot Zacharia 

  op de vierde van de negende maand, in kislew.  

 

De dateringen, zeker de tweede en derde, zijn heel precies. Na het opschrift opent in 1:7 een 

nieuwe datum de eerste van de zeven of acht
7
 nachtgezichten, terwijl onmiddellijk na het 

afronden van het laatste van deze visioenen weer een datum in 7:1 het vervolg markeert. 

Tussen 1:1-6 en de hoofdstukken 7 en 8 blijken bovendien allerlei verbanden te bestaan;
8
 

genoeg reden om de deze gedeelten als een frame om de nachtgezichten te beschouwen. 

 

                                                           
5
 Dat Zacharia 1-8 een eenheid vormt en de hoofdstukken 9-14 daar op een of andere manier een 

vervolg op vormen neem ik als gegeven aan, de grote meerderheid van de commentaren volgend. De 

laatste zes hoofdstukken snijden nieuwe, deels apocalyptische thema’s aan die een andere benadering 

vergen. 
6
 Zie bijv. Carol L. Meyers & Eric M. Meyers, Haggai, Zechariah 1-8: A new translation with 

introduction and commentary (AYB, 25B), New Haven/London 2008, 89. 
7
 Er is blijvende discussie over het aantal. Sommige exegeten vermoeden dat het er oorspronkelijk 

zeven waren. Het huidige vierde visioen (3:1-10) wordt door een meerderheid van de uitleggers 

beschouwd als een latere toevoeging, o.a. vanwege het optreden van een historische figuur, de 

hogepriester Jozua. Het overblijvende zevental zien zij mooi symmetrisch samengesteld rond het vrij 

statische visioen van de kandelaar (4:1-14) dat dan het midden zou vormen. 
8
 Een flink aantal motiefwoorden uit Zach 1:1-6 keert terug in Zach 7-8, zoals קצף (‘woedend zijn’, 

1:2, ook 1:15, komt terug in 8:14); נביא (‘profeet’, in 1:1, 4, 5, 6 en in 7:3, 7, 12 en 8:9, daartussen 

alleen nog in het opschrift 1:7); אבות (‘voorvaders’, in 1:2, 4, 5, 6 en in 8:14, ertussenin niet); דברים 

(‘woorden’, plur., in 1:6, in 1:13 en in 7:7, 12, 8:9, 16). Hiermee samenhangend komen ook thema’s 

terug: het niet luisteren naar de vroegere profeten (7:11-12) en de toorn van JHWH die daarom over het 

volk losbarst (7:13-14). 
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De tekst – collage of theologisch doordacht 

 

Zacharia 1:1-6 in werkvertaling: 

 

1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius 

 geschiedde het woord van JHWH 

 tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet: 

2  JHWH is woedend geweest op jullie (voor)vaderen 

3  maar jij zult tot hen zeggen: 

   Zo zegt JHWH van de machten: 

    keer je om tot mij  

    – uitspraak van JHWH van de machten – 

    dan zal ik mij omkeren tot jullie,  

    zegt JHWH van de machten. 

4   Wees niet zoals jullie (voor)vaders  

   tot wie de eerdere profeten geroepen hebben: 

    Zo zegt JHWH van de machten, 

     keer je toch om van jullie kwade daden  

     en van jullie kwade handelingen– 

   maar zij hoorden niet  

   en zij sloegen geen acht op mij  

   – uitspraak van JHWH. 

5   Jullie (voor)vaders – waar zijn zij? 

   En de profeten – leven zij voor eeuwig? 

6   Echter, mijn woorden en mijn inzettingen 

   die ik aan mijn knechten de profeten heb geboden, 

   hebben die jullie (voor)vaders niet achterhaald, 

   zodat zij zich omkeerden  

   en zeiden: 

    zoals JHWH van de machten gepland had  

    ons te doen naar onze wegen en naar onze daden, 

    zo heeft hij met ons gedaan?  

 

De profeet 

Over de relatie tussen de historische profeet en het boek dat wij lezen is veel discussie. 

Zacharia vormt een duo met Haggai; het naar hem genoemde boek heeft een vrijwel identiek 

inleidend vers, dat echter twee maanden eerder gedateerd is en bovendien een concrete 

adressaat heeft, Zerubbabel. Het boek Ezra (5:1; 6:14) kent beide profeten als degenen die 

een nieuwe impuls gaven aan de herbouw van de tempel in datzelfde tweede jaar van Darius 

(Ezr 4:24). Het debat over de volgorde van deze boeken is natuurlijk interessant: zijn de 

profetenboeken van Haggai en Zacharia inderdaad van de genoemde profeten en van kort na 
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de genoemde data, of was het verhaal in Ezra er eerder en kregen deze profeten vervolgens 

alsnog ieder hun boek? Het boek Haggai kan in elk geval ten dele nog wel verbonden worden 

met de aansporing tot herbouw van de tempel (zie vooral Hag 1:1-11), maar met de inhoud 

van het boek Zacharia is die verbinding veel moeilijker te leggen. Wat ook niet meehelpt is, 

dat in de Ezra-teksten Zacharia de zoon van Iddo lijkt te zijn, terwijl Zacharia 1:1 melding 

maakt van een generatie hiertussen in de persoon van Berechja.
9
 Voor het begrip van onze 

tekst is dit allemaal slechts van relatief belang, belangrijker is dat de auteur in 1:1 als profeet 

wordt neergezet.
10

 Daarmee neemt hij zijn plek in te midden van de andere profeten die in het 

vervolg impliciet en expliciet genoemd gaan worden – maar, op zijn eigen wijze. 

 

De (voor)vaders 

In vers 2 valt de profeet met de deur in huis, met een terugblik naar de ‘(voor)vaders’, op wie 

JHWH woedend is geweest. Het ligt voor de hand bij dit voorgeslacht te denken aan de laatste 

generatie voor de ballingschap. Mark Boda meent evenwel dat het oordeel veel breder 

bedoeld is.
11

 Het verbum קצף komt alleen hier en in 1:15 voor samen met het bijbehorende 

nomen ֶקֶצף.
12

 Die versterkende combinatie is blijkbaar een specifiek stijlkenmerk van deze 

auteur, maar קצף op zichzelf wordt breed gebruikt in alle delen van Tenakh voor de 

voorouders die zich niet aan de geboden van JHWH houden en zo zijn woede oproepen.
13

  

 Dit theologoumenon, dat de ballingschap veroorzaakt is door het gedrag van het volk, is 

algemeen aanwezig in de Hebreeuwse Bijbel. Henk van de Bovenkamp heeft enige tijd 

geleden ingebracht dat moderne lezers dat niet meer kunnen volgen, en van deze theologische 

gedachtegang moeten afstappen.
14

 Voor het eigen theologisch denken staat dat ieder uiteraard 

                                                           
9
 De vertaling ‘kleinzoon’ of ‘afstammeling’ voor het Aramese בר (Ezra 5:1/6:14 NBV) wordt 

weliswaar gesteund door sommige woordenboeken (HALOT, בר bet. b.ß. zelfs letterlijk; vgl. James 

Swanson, Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Aramaic (Old Testament), Oak 

Harbor 1997; niet door BDB) maar lijkt toch een verlegenheidsoplossing te zijn: בר kan een wijdere 

familierelatie aanduiden, maar waar in het volgende vers twee personen met een patroniem worden 

aangeduid lijkt dit onwaarschijnlijk; er is eerder sprake van een misverstand of van twee verschillende 

tradities. De zaak wordt helemaal ingewikkeld vanwege Zecharja de zoon van Berechja, een profeet 

die volgens Mat 23:35 is ‘vermoord tussen heiligdom en brandofferaltaar’. De meeste commentatoren 

houden het erop dat het hier om een ander gaat, wat minder vreemd is dan het lijkt omdat er in Tenakh 

sprake is van minstens twintig personen met de naam Zacharia en ook vele met de naam (Je)Berechja; 

zo komt bijvoorbeeld de combinatie Zacharia ben Jeberechja ook in Jes 8:2 voor, wellicht is de 

Matteüstekst daarvan afhankelijk. Vgl. A.S. van der Woude, Zacharia (POT), Nijkerk 1984, 9-10; 

George L. Klein, Zechariah (NAC, 21B), Nashville, Ten. 2008, 21-22; Meyers & Meyers, Haggai, 

Zechariah 1-8, 91-92; Mark J. Boda, The Book of Zechariah (NICOT), Grand Rapids, MI/Cambridge 

2016, 63-68. 
10

 Grammaticaal kan הנביא ook op Iddo slaan, maar dat is geen zinvolle mededeling, vgl. Klein, 

Zechariah, 21, die erop wijst dat 1:7 de ambivalentie oplost. 
11

 Boda, The Book of Zechariah, 70-71.  
12

 Gegevens volgens shebanq.ancient-data.org, de publieke versie van de database van het Eep Talstra 

Centre for Bible and Computing. Vgl. Boda, The Book of Zechariah, 70-72. 
13

 Met God als subject o.a.: Lev 10:16; Num 16:22; Deut 1:34; Joz 22:18; Jes 47:6, 64:4; Ps 106:32; 

Klaagl 5:22. 
14

 Vgl. Henk van de Bovenkamp, De chaos en het Geheim. Over Jezus’ sterven ‘voor ons’. Baarn 

1995, 28-32. 
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vrij, maar de exegeet kan deze notie niet buiten beschouwing te laten, op straffe van het 

verliezen van het contact met de tekst.   

 

Omkeer 

Vers 3 bevat een merkwaardig unicum: het is het enige vers in Tenakh dat drie keer de uit-

drukking יהוה צבאות, ‘JHWH van de machten’, bevat. Het is duidelijk dat de auteur daarmee 

een bijzondere nadruk wil geven aan deze oproep, want deze drie formules, met אמר
15

 of met 

 staan het begin, in het midden en aan het eind. Ertussen staat de combinatie van ,נאם

aansporing en belofte ‘keer je om tot mij … dan zal ik mij omkeren tot jullie’.
16

 Tot wie die 

oproep gericht is wordt niet vermeld: het publiek van Zacharia wordt bekend verondersteld of 

bewust vaag gelaten, ‘wie de schoen past’.
17

 De combinatie van menselijk omkeer naar JHWH 

en diens omkeer naar het volk, met twee keer het verbum ובׁש , komt enkele keren vaker voor: 

Maleachi 3:7 lijkt onze tekst letterlijk te citeren, ook de oproep van koning Jechizkia in 2 

Kronieken 30:6 lijkt sterk op onze tekst, zodat de gedachte aan een geijkte uitdrukking 

opkomt. Klaagliederen 5:21 keert echter de volgorde om: ‘Doe ons omkeren, JHWH, tot u, dan 

zullen wij omkeren’.
18

 De vraag is hoe belangrijk de volgorde is, en of daaruit theologische 

conclusies getrokken mogen worden. Augustinus doet moeite te voorkomen dat zijn tegen-

stander Pelagius conclusies trekt uit het feit dat de menselijke omkeer voorop staat!
19

 Robert 

Hanhart meent terecht dat het ו dat beide uitspraken verbindt te makkelijk met een simpel 

‘et/καὶ/en’ wordt vertaald, waaruit vervolgens ingrijpende conclusies volgen; ook een andere 

verbinding, zoals ‘keer je om… want ook ik keer me om’ is mogelijk.
20

 Eep Talstra merkt op 

dat er verschil is tussen de oproep van de profeten zoals die in vers 4 wordt weergegeven, 

omkeer van het kwade, en deze oproep van Zacharia: ‘Is dat wel een oproep? Het klinkt meer 

als een opening, een uitnodiging: wij moeten elkaar toch kunnen terugvinden? Niet: bekeer je 
                                                           
15

 Het eerste woord van het vers ואמרת roept vragen op, omdat de copula ו doet veronderstellen dat het 

ergens bij aansluit, bijvoorbeeld bij een imperatief. Beuken, Haggai-Sacharja 1-8, 85, en anderen 

menen dat er dus iets in de tekst is weggevallen, waaronder ook een adressaat. Boda, The Book of 

Zechariah, 72-74, betoogt dat de vorm zelfstandig wel denkbaar is en dat de vertaling ‘Maar jij zult 

zeggen’ goed mogelijk is. Dit is onlangs nog eens onderstreept door Matthew Seufert, ‘Zechariah 

1,3a, Zechariah’s introduction, and the Former Prophets’, ZAW 128 (2016), 389-403. David Kimchi 

(1160-1235) vertaalde al met ‘zeg daarom’ en meent dat de betekenis duidelijk is. Dat is eigenlijk ook 

zo. Rabbi David Kimchi’s Commentary upon the Prophecies of Zechariah (vert. A. M’Caul), London 

1837, 2. 
16

 Dat Luther (WA 23, 506) deze drievoudige formule trinitarisch uitlegt is niet verbazingwekkend, 

wel dat een hedendaags exegeet als Robert Hanhart, Sacharja (BKAT, XIV), Neukirchen 1990, 21, 

dat ‘in allem text- und zeugnisgemäß’ noemt. 
17

Iets anders Eep Talstra, ‘Who is who in Zechariah 1:1-6? Text linguistics, participant tracking and 

the reading of Biblical texts’, in: J. Dekker & G. Kwakkel (eds), Reading and Listening. Meeting One 

God in Many Texts (Festschrift for Eric Peels) (ACEBT.SS, 16), Bergambacht 2018, 151-158, i.h.b. 

155: hij verzet zich op grond van het volgende ‘jullie’ tegen de algemene derde persoon ‘het volk’ die 

veel vertalingen (NBG, BGT) invoegen: ‘It is Zechariah’s generation that has to be addressed, not the 

people as a general category’. 
18

 NBV (‘laat ons terugkeren’) en BGT (‘laat ons weer bij u komen’) miskennen de 1
e
 pers. plur. en 

maken het onderwerp tot lijdend voorwerp.  
19

 Geciteerd bij Klein, Zechariah, 85. 
20

 Hanhart, Sacharja, 39. 
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van het verkeerde, maar: keer je om naar mij. Geef mij de bewegingsruimte om mijzelf naar 

jullie om te keren’.
21

 

 Het verbum ׁשוב is overigens een van de vele woorden die we ook tegenkomen in Zacharia 

7 en 8. In 8:3 wordt het gebruikt voor de letterlijke terugkeer van JHWH naar Sion. Opvallend 

bij de uitdrukking כה אמר יהוה צבאות (‘zo zegt JHWH van de machten’) is het Jeremiaans 

gehalte ervan. Zacharia sluit nauw aan bij deze voorganger: ‘Zechariah’s speech to his own 

generation is an authoritative echo of Jeremiah’s in an earlier generation’.
22

 

 

Levitische preek? 

In vers 4 plaatst de auteur zijn eigen werk in (heils)historisch perspectief. Hij haalt aan dat er 

‘eerdere profeten’ waren, en dat er een traditie bestaat van ongehoorzaamheid, het niet 

luisteren naar die profeten. Zijn hoorders worden opgeroepen, af te wijken van de lijn van de 

voorouders, en dat wordt geïllustreerd met een ‘citaat’. Dat roept meerdere vragen op, niet 

alleen waar de geciteerde woorden vandaan komen, maar ook, wat de aard van het citaat is. 

Beuken beziet het geheel van 1:3-6a en trekt een nauwe parallel met 2 Kronieken 30, waarvan 

enkele verzen in werkvertaling: 

 

6 Israëlieten, keer jullie om tot JHWH, de God van Abraham, Isaak en Israël,  

 dan zal hij omkeren tot de ontkomenen,  

 die jullie overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assur.  

7  Wees dan niet als jullie (voor)vaders en als jullie broeders,  

 die ontrouw geweest zijn tegenover JHWH, de God van hun (voor)vaders 

 zodat hij hen stelde tot een voorwerp van ontzetting, 

 zoals jullie zien.  

8 Welnu, wees niet hardnekkig zoals jullie (voor)vaders, 

 geef JHWH jullie hand en kom tot zijn heiligdom, 

 dat Hij voor altijd geheiligd heeft,  

 en dien JHWH, jullie God,  

 opdat zijn brandende toorn zich van jullie afkeert.  

9  Want wanneer jullie omkeren tot JHWH 

 dan zullen jullie broeders en zonen barmhartigheid vinden    

 bij wie hen als gevangenen hebben weggevoerd,  

 en dan zullen zij naar dit land wederkeren.  

 Want genadig en barmhartig is JHWH, jullie God:  

 hij zal het aangezicht niet van jullie afkeren, als jullie tot hem omkeren. 

 

                                                           
21

 Eep Talstra, ‘De vraagtekens van God’, CW 24 juli 2015, 18; vgl. Talstra, ‘Who is Who in 

Zechariah 1:1-6?’, 156-158.  
22

 Boda, The Book of Zechariah, 75. Van de totaal 76 keer vinden we er 50, dus ca. 2/3, in het boek 

Jeremia, en 17 in Zacharia, dus in nog grotere dichtheid (zeker omdat het voorkomen geheel beperkt 

blijft tot Zach 1-8). Voorts nog 5 keer in Haggai.  
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In dit gedeelte vindt een intensief woordspel met de wortel ובׁש  plaats, nog meer dan het geval 

is in Zacharia 1. Het verbum wordt gebruikt in meerdere betekenissen: van het omkeren van 

het volk naar JHWH tot zijn omkeren naar het volk, en van het (niet) afkeren van zijn 

aangezicht tot het terugkeren van het volk naar het beloofde land.  

 De tekst in 2 Kronieken behoort tot een andere historische situatie en speelt enkele eeuwen 

eerder, maar de overeenkomsten zijn inderdaad frappant. De overeenkomende woorden zijn 

cursief aangegeven, en vooral het dubbele omkeren in 2 Kronieken 30:6, gevolgd door de 

aansporing niet in de voetsporen van de (voor)vaders te treden in het volgende vers lijkt sterk 

op Zacharia 1:3-4. De overeenkomst wordt nog groter wanneer we ook het woord uit 

Zacharia 1:16 meenemen, ‘ik keer naar Jeruzalem terug in barmhartigheid, en mijn huis zal 

daarin gebouwd worden’: רחמים, ‘barmhartigheid’ komt overeen met 2 Kronieken 30:9, en het 

huis van JHWH staat niet letterlijk maar wel inhoudelijk op een lijn met het heiligdom uit 2 

Kronieken 30:8. 

 Toch is van een letterlijk citaat geen sprake, daarvoor zijn de verschillen tussen de teksten 

te groot. Het lijkt mij waarschijnlijk dat de Kronist hier met een bewuste gelaagdheid spreekt, 

en óók op zijn eigen tijd duidt, waarmee de volgorde van ontlening overigens nog allerminst 

vastligt. Beuken is ook van mening dat het hier niet zozeer om literaire afhankelijkheid gaat, 

maar om het gebruik van stereotiepe wendingen van paraenetische aard, en hij bepaalt het 

genre op de ‘levitische preek’ die de Kronist geregeld zou invoegen in zijn vertelling.
23

 Het 

gaat hierbij om algemene, niet al te specifieke vermaningen met een terugblik op de 

geschiedenis en vaak een verwijzing naar de profeten, maar toch wel met een bepaald 

stramien.  

 Wat mij opvalt is, hoeveel ook niet overeenkomt. Zo vinden we bij de auteur van het boek 

Zacharia niet de theologie zoals die in 2 Kronieken 30:9 ontwikkeld wordt, namelijk dat 

omkeer tot God een gunstig gevolg zal hebben op de positie van de ‘broeders’, de in 

Assyrische ballingschap weggevoerden. Blijkbaar was dat voor hem, ook mutatis mutandis, 

niet actueel. Tevens valt op dat de auteur van Zacharia zijn eigen terminologie heeft: hij 

gebruikt ‘Heer van de machten’, geen ‘God van Abraham, Isaak en Israël’. Kortom: de 

overeenkomst is duidelijk, de sleutel lijkt nog niet helemaal gevonden. 

 

Of Jeremia revisited? 

Het kan namelijk ook anders. Hanhart en Wenzel menen bijvoorbeeld dat de overeenkomst 

met Jeremia 25:4-7 veel sterker is, en zien Zacharia uit dit profetenboek citeren:
24

 

                                                           
23

 Beuken, Haggai-Sacharja 1-8, 92. ‘Levitische prediking’ was ooit een ingeburgerde aanduiding 

voor de paraenetische, deuteronomistische gedeelten die onder andere in Kronieken voorkomen. De 

term werd geponeerd door Gerhard von Rad, ‘Die levitische Predigt in den Büchern der Chronik’, in: 
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4 JHWH heeft tot jullie gezonden al zijn knechten, de profeten,  

 vroeg en laat,  

 maar jullie hebben niet naar hen gehoord 

 noch jullie oren geneigd om te horen – [toen ze zeiden] 

5 ‘Keer je toch om, ieder van zijn kwade weg en van het kwaad van jullie daden, 

 dan zullen jullie wonen in het land dat JHWH gegeven  

 aan jullie en aan jullie (voor)vaders van eeuw tot eeuw;  

6 ga niet achter andere goden aan  

 om die te dienen en je voor die neer te buigen,  

 en erger mij niet door het maaksel van jullie handen;  

 dan zal ik jullie geen kwaad aandoen.’ 

7 Maar jullie hebben niet naar mij gehoord – uitspraak van JHWH 

  door mij te ergeren door het maaksel van jullie handen, jullie ten kwade. 

 

Ook hier is sprake van nogal wat woorden die overeenkomen met Zacharia 1:3-6 (weer 

gecursiveerd aangegeven), maar er zijn ook aanzienlijke verschillen. Als dit al een citaat is, 

dan is de auteur van Zacharia daar behoorlijk vrij mee omgesprongen. De hypothese dat 

Jeremia 25 de basistekst vormt verklaart sommige wijzigingen, zoals het niet opnemen van 

het dienen van andere goden en het buigen voor zelfgemaakte beelden (Jer 25:6, 7b) – 

blijkbaar niet actueel in later tijd. De landbelofte, in Jeremia evenals in 2 Kronieken 30 

aanwezig, vinden we niet in Zacharia 1. Andere verschillen hebben echter geen inhoudelijke 

achtergrond en zijn daarom des te opmerkelijker; waarom de uitdrukking ‘de oren neigen’ 

 als het zou gaan om literaire ,(.hif קׁשב) ’vervangen door ‘acht slaan op (.hif ,נטה אזן)

ontlening? Ook Jeremia 25 als ‘Grundlage’ voor Zacharia 1:3-6a is daarmee niet zonder 

problemen. 

 Ik ben daarom geneigd het ‘citaat’ als een vrije samenvatting te zien, met de bedoeling de 

taal en thema’s van voorgaande profeten op te roepen.
25

 Misschien mag vergeleken worden 

met de ‘psalmwoorden’ die Martinus Nijhoff in de laatste regel van zijn gedicht ‘De moeder 

de vrouw’ de hoofdpersoon laat zingen: ‘… Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren’, een 

psalmregel die letterlijk niet bestaat maar natuurlijk wel psalmtaal is en het Psalmboek mag 

representeren.  

 Wat echter vooral problematisch is, is dat zowel Hanhart als Wenzel menen dat de auteur 

van het boek Zacharia hier Heilige Schrift citeert, geschreven en gezaghebbende tekst.
26

 Kun 

je in deze periode al spreken van ‘Scripture’? Er werd geschreven, daarvan getuigen de 

profetenboeken zelf,
27

 maar was er sprake van een canon, van gezaghebbende geschriften van 

profeten? Die vraag stelt ook Michael Floyd, die wel accepteert dat hier sprake is van literaire 
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ontlening.
28

 Aan zijn aarzelingen, vooral ingegeven door de geschiedenis van de canon-

vorming, kan nog worden toegevoegd dat Zacharia naar de profeten verwijst als zij die 

‘roepen’ (קרא),
29

 terwijl verwijzing naar profetie in geschreven vorm ontbreekt. Zo de auteur 

al citeert, dan is dat voor hem niet het springende punt.  

 

Een nieuwe wending 

Onze tekst is wel een pastiche van profetenteksten genoemd, en dat kan waar zijn voor 

sommige van deze eerste zes verzen van Zacharia, maar in elk geval niet voor vers 5. Met dit 

vers interrumpeert de profeet zijn eigen betoog met een tweetal retorische vragen die 

nadrukkelijk niet refereren aan andere teksten. Verrassend, dit had een lezer niet snel 

verwacht. De eerste retorische vraag, waar de (voor)vaders zijn gebleven, kan maar één 

antwoord hebben: niet meer in leven. Maar de duiding daarvan, en daarmee ook het antwoord 

op de tweede retorische vraag, die naar het lot van de profeten, verschilt enorm. De dood van 

de (voor)vaders werd in de uitgeleggeschiedenis algemeen verbonden met hun schuld, het 

niet luisteren naar de woorden van JHWH via zijn profeten, maar daarmee werd het sterven 

van die profeten ineens problematisch. Met name de kerkvaders meenden dat profeten die 

stierven – lees, niet het eeuwige leven verwierven – geen ware profeten konden zijn, en tot in 

recente tijd gaan de pogingen door om voor dat vermeende probleem een oplossing te 

vinden.
30

 Hanhart legt netjes uit dat het concept ‘eeuwig leven’ in die tijd niet past, maar 

sterker nog acht ik het argument dat op geen enkele manier is aangeduid dat met de profeten 

in dit vers anderen dan die in het vorige en volgende vers zouden zijn bedoeld. Zonder een 

hint van enige aard kan niet van de lezer verwacht worden dat deze hier aan valse profeten 

moet denken, en dan in vers 6 zonder waarschuwing weer aan ware profeten, wiens woorden 

wel doel getroffen hebben. Love klaagt dat de tekst soms onmogelijke eisen aan de lezer stelt, 

maar dit lijkt me nu een probleem dat de lezers zelf hebben opgeroepen.  

 Andere exegeten wijzen de verwijzing naar valse profeten weliswaar af, maar blijven het 

vers toch verbinden met het strafgericht over de vaders, waarbij dan de conclusie hoort dat de 

profeten delen in het lot van allen.
31

 Dat is mogelijk, maar wat wil het vers nu eigenlijk 
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precies betogen? Het grote probleem van de insteek van Zacharia tot dusverre is namelijk: als 

het waar is, van die continue lijn van verzet tegen de woorden van de profeten – dus de 

woorden van JHWH – wat heeft een nieuwe profeet dan nog in te brengen? Is zijn taak niet bij 

voorbaat hopeloos, trekken aan een dood paard? Is het niet een illusie te denken dat hij wél in 

staat zal blijken om het volk tot omkeer naar JHWH en tot een leven naar het verbond te 

inspireren? 

 Mijn stelling is dat de eerste vier verzen van Zacharia dat ‘failliet’ van de profetie aan-

geven, en dat ondanks zijn grote respect voor zijn voorgangers
32

 deze profeet in het vervolg 

uit een heel ander vaatje gaat tappen. Volgens mij wordt vers 5 beter begrepen met de 

gedachte dat het verleden, inclusief de profeten, nu werkelijk voorbij is. In dat geval zou het 

gebruik van dit (hele!) vers als romantitel door Dave Eggers de plank spectaculair misslaan, 

omdat het vers niet duidt op uitzichtloze herhaling maar juist een breuk met het verleden en 

een nieuw begin zou aanduiden.
33

 Dat wordt in mijn besef ook bevestigd door de nacht-

visioenen die volgen. 

 

Wel of geen omkeer? 

Daarbij zit echter vers 6 schijnbaar in de weg. Dit vers bevat een derde retorische vraag, naar 

de uiteindelijke effectiviteit van de profeten. Die vraag roept om een bevestigend antwoord, 

maar het probleem is, dat halverwege het vers ineens een wayyiqtol-vorm voorkomt, die 

onverwacht is. Sommigen zien daarom vers 6b niet meer als onderdeel van de directe rede, 

maar menen dat we hier terug zijn bij de ‘narrative backbone’ van het verhaal op het niveau 

van 1:1. Van vers 6b maakt men zo een historische notitie. Daarmee rijst meteen de vraag hoe 

die zich verhoudt tot vers 4. Dáár werd gesteld dat de (voor)vaders zich niet bekeerden, hier 

doen ze dat wel: gaat het om een andere generatie, of om een verschil in tijd?
34

 

 Het lijkt echter beter de wayyiqtol op te vatten als onderdeel van de directe rede.
35

 Ik lees 

er een bevestiging van de kant van JHWH/de profeet in, dat uiteindelijk de woorden van de 

profeten niet vergeefs zijn geweest, ze hebben de voorvaders ‘achterhaald’ – wat nog iets 

anders is dan het al te triomfantelijke ‘uitkomen’ van Love, zie onder – en de waarheid ervan 
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is erkend. In de visie van Zacharia is de situatie na de ballingschap, dat de profeten van 

oudsher gelijk gekregen hebben. Tegelijk is een zomaar hernemen en herhalen van hún bood-

schap zinloos. Deze uitleg sluit tevens uit dat de nieuwe insteek die in het vervolg gemaakt 

gaat worden, een reactie is van JHWH op de omkeer van het volk.
36

 De acht nachtvisioenen 

baseren op een omstreden half vers over omkeer van een nieuwe generatie lijkt sowieso 

wankel.  

 Love verwijt intussen de auteur van het boek een oud, simplistisch begrip van profetie:   

 

In the frame of the visions (Zech. 1:1–6; chs. 7 and 8), Zechariah interprets prophecy 

as focused on predictions and their subsequent fulfilment. This is shown in the picture 

of prophecy which is produced by combining Zech. 1:1–6 with chs. 7 and 8. This 

composite picture is subconsciously produced in the minds of some readers (at least 

this one) while linearly reading the text.
37

 

 

Dit is een beeld dat ik niet herken. Zeker heeft het (profetische) woord consequenties en kan 

het effect sorteren, maar een strak schema van voorzegging en vervulling zoals dat wellicht in 

Kronieken kan worden gevonden komen we hier niet tegen. Dat bevestigt het vervolg.  

 

 

De nachtvisioenen, een veranderd paradigma 

 

In het tweede deel, Zacharia 1:7-6:15, krijgen we te maken met een heel ander genre 

profetische uitingen. Daarover moet ik hier kort zijn, maar hun aard bevestigt mijns inziens 

de exegese van de eerste zes verzen van het boek. De ‘lineaire lezer’ (vgl. Love) krijgt te 

maken met een sterk veranderd paradigma. De vermanende toon is grotendeels verdwenen, 

evenals de sombere, aan wanhoop grenzende overtuiging dat het volk ongehoorzaam is en 

ongehoorzaam zal blijven. De nachtvisioenen zijn allereerst bedoeld om niet zozeer de 

toekomst te laten zien maar het heden van de profeet in een nieuw licht te stellen. Het zijn 

evocatieve teksten met een hoog beeldgehalte, weliswaar gecodeerde beelden met een uitleg 

die soms meer vragen oproept dan verheldert, maar ze gaan in elk geval over iets wat gebeurt. 

Ze beschrijven in plaats van te vermanen, te bestraffen of op te roepen. Ze handelen over 

thema’s als een vastgeroeste geschiedenis die JHWH in beweging brengt (1:7-17), het omgaan 

met schuld (3:1-10) of het verdwijnen van het kwaad (5:5-11).
38

 Wenzel legt in zijn 

samenvatting grote nadruk op de imperativi, die hij onder andere in 1:3-4 vindt.
39

 Bij serieus 

nemen van de wending in 1:5-6a zou de nadruk mijns inziens minder moeten liggen op dat 

wat moet en meer op wat zal gebeuren. Wenzel zou er baat bij kunnen hebben voor zijn 
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uitleg: het accent dat hij – met reden – wil leggen op de noodzaak van geduld en afwachten in 

Zacharia’s boodschap zou er alleen maar sterker van worden. 

 In het derde deel (7:1-8:23) komt dan ook wel weer vermanende taal voor. Er volgt 

nogmaals een terugblik op de vroegere profeten en het gebrek aan gehoor dat zij vonden (7:7-

14). Het slothoofdstuk van Zacharia 1-8 bestaat opnieuw grotendeels uit visioenen (8:1-8 en 

18-23), beide vol positieve verwachtingen. Ook dat lijkt in lijn met het hiervoor betoogde.  

 

 

Samengevat 

 

Zacharia plaatst zichzelf in de lijn der profeten. Hij verkondigt niet het uitdoven van de 

profetie, maar geeft wel een geheel eigen invulling aan het genre, op een manier die 

dynamisch past bij de veranderde situatie waarin hij optreedt. Minstens even belangrijk als de 

autorisatie die de auteur – of dit nu de profeet zelf is of een ander – aan zijn werk wil geven in 

het licht van de traditie is de speelruimte voor vernieuwing die hij voor zichzelf wil creëren 

door een drastische bijstelling van het genre ‘profetie’ door te voeren. Die speelruimte voor 

vernieuwing zie ik als het nieuwe paradigma van deze profeet. 

 Op formule gebracht: Zacharia lijkt welhaast het Indiaanse spreekwoord te kennen: ‘Als je 

ontdekt dat het paard waarop je rijdt dood is, stijg dan af.’ Hij treedt niet in herhaling maar 

slaat een nieuwe weg in. Om in het beeld te blijven: Zacharia’s paarden leven (1:7-10, vgl. 

6:1-8), en hoe: ze brengen evenals zijn boek elan, verwachting en hoop voor een generatie die 

de crisis probeert te overkomen.  




