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Thema: Nieuwe kleding voor de hogepriester

Doel
De kinderen dat God ons wil gebruiken om Hem te dienen in onze omgeving. Ondanks alles dat we verkeerd doen, omdat 
Hij ons liefheeft en vergeeft.

Toelichting
De tempel werd ooit verwoest door de Babyloniërs, omdat Gods volk de HEER niet trouw was. Het diende andere  
goden en zondigde, ondanks veel waarschuwingen, steeds weer. Israël is bezig de tempel te herbouwen. Als die klaar 
is, moet daar weer geofferd en gebeden worden? Maar kan en mag dat nog wel? Wie is het waard om God te dienen als 
hogepriester?
In dit visioen hoort Zacharia deze vraag gesteld worden door de satan. Wat Gods tegenstander denkt is duidelijk: niemand, 
stop maar met geloven. Je kunt het niet en bent Gods goedheid niet waard. Dan hoort Zacharia Gods antwoord. Inderdaad, 
Gods volk en haar hogepriester zijn zondig, maar dat is niet het laatste woord. Israël blijft mijn volk. Het is zondig, van  
buiten vies en zwartgeblakerd, maar Ik schenk vergeving. Een nieuwe kans: de hogepriester mag een schoon tenue aan-
trekken en in de nieuwe tempel God de eer brengen. Want uit Israël komt eens de Messias, die alle zonden zal wegvagen 
op één dag. Dan zal het leven voor altijd vredig en goed zijn. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Schone kleren
Richtlijnen: Vertel als inleiding een verhaaltje over een meisje dat onvoorzichtig was en met haar schone kleren in de  
modder gevallen is. Hoe reageert haar moeder? Boos, maar ook vol liefde en geduld. De vuile kleren mogen uit en worden 
gewassen. En zij krijgt andere kleren om verder te spelen.
Israël had veel verkeerde dingen gedaan. Ze hadden niet van God gehouden, maar gedaan wat Hij niet wilde. God had het 
volk straf gegeven. Blijft God nu boos? Nee, gelukkig niet. Vertel dan het visioen van de vuile kleren van de hogepriester 
en Gods opdracht om hem nieuwe kleren aan te doen. Dan kan Hij weer in de tempel werken en doen wat God van hem 
verwacht.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God kijkt anders en vergeeft de zonde
Richtlijnen: Een beeld uit het visioen is heel geschikt als inleiding. Neem een hardblok mee, dat even in het vuur gelegen 
heeft. Laat zien dat het van buiten wel zwart en verbrand is, maar binnenin niet aangetast door het vuur. Je kunt het nog 
voor van alles gebruiken.
Vertel daarna eenvoudig het visioen. De hogepriester is net als zijn volk: vaak ontrouw. Je ziet het aan zijn kleren. Zo kun je 
niet voor God verschijnen. De satan klaagt de hogepriester aan om zijn zonde en wil dat hij wordt gestraft: nooit meer voor 
God werken. God kijkt anders. Hij is ook bedroefd en boos om de zonde, maar weet ook dat in zijn hart nieuwe liefde voor 
God kan zijn. Jozua krijgt schone kleren: priestergewaad en tulband. Hij mag in de tempel God dienen.
Nieuwe kleren betekent vergeving. Ook voor ons. Wij zondigen ook steeds tegen God, maar net als Israël schrijft God ons 
niet af. Hij geeft ons nieuwe kleding, vergeving door Jezus. We kunnen verder, doordat Jezus God volmaakt diende en op 
Goede Vrijdag al onze vieze zonden wegnam. 
 
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Zijn wij Gods liefde waard?
Richtlijnen: Lees met de jongeren het visioen van de hogepriester? Heeft de satan gelijk met zijn vaststelling dat Jozua er 
niet uitziet, dat hij zo niet voor God in de tempel kan verschijnen? Zeker, we moeten niet onderschatten hoeveel wij verkeerd 
doen en hoezeer we God kwaad maken en teleurstellen.
Toch kijkt God anders. Wijs de jongeren op het beeld van het zwartgeblakerde hout. God schrijft het niet af, maar rukt 
het uit het vuur. Gods volk en haar hogepriester zijn zondig, maar dat is niet het laatste woord. Israël blijft mijn volk. Het is 
zondig, van buiten vies en zwartgeblakerd, maar Ik schenk vergeving. Een nieuwe kans: de hogepriester mag een schoon 
tenue aantrekken en in de tempel God de eer brengen. Want uit Israël komt eens de Messias, die alle zonden zal wegvagen 
op één dag. Dan zal het leven voor altijd vredig en goed zijn. 
In Jozua kunnen wij ons leven herkennen, maar ook onze Heer. Hij is liefde en vergeving in Jezus Christus. Door Hem hebben 
wij toekomst in Gods ogen.

Extra bijbelgedeelte: Romeinen 3:23-26
(God verlost zondaren door Jezus Christus. Zo bewijst Hij zijn rechtvaardigheid. Het goede, zijn Rijk, moet overwinnen)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
De profeet Zacharia krijgt opnieuw een gezicht. Hij is getuige van een bijzondere rechtszitting waarin satan als aanklager 
optreedt (vgl. Job 1). De beklaagde is de toenmalige (kandidaat-)hogepriester Jozua (niet te verwarren met die andere, 
veel vroegere Jozua in de Bijbel). Deze Jozua (in Ezra 2:2 Jesua genoemd) hoorde net als staatsman Zerubbabel (Zach. 
4:1) bij de na het edict van Cyrus (538 voor Chr.) teruggekeerde ballingen in Jeruzalem. De Babylonische ballingschap was 
voorbij. Een periode van nieuwe hoop en perspectief leek aan te breken, echter… het bleken vooral zware tijden te zijn in 
een verarmd en verwoest land. De herbouw van Jeruzalem en haar muren, alsook van de tempel (mede op aansporing
van Zacharia), verliepen allesbehalve soepel. Behalve tegenstand van groepen mensen die het land tijdens de gedwongen 
periode van afwezigheid van de Judeeërs hadden bewoond, was er ook onder de teruggekeerde Judeeërs de nodige 
animositeit. 

Is dat de achtergrond van dit profetische gezicht? Met als concrete aanleiding de vervulling van de vacature ‘hogepriester’? 
Mede door alle strubbelingen was de herbouw van de tempel pas vanaf 520 voor Chr. serieus ter hand genomen. Het 
zoveel kleinere en veel soberder heiligdom dan de in 586 voor Chr. verwoeste tempel van Salomo was in het jaar 515 voor 
Chr. gereed. We kunnen ons voorstellen dat men in deze periode zocht naar een geschikte hogepriester, die leiding kon 
geven aan de hervatte dienst van offers en lofprijzing in het Godshuis. Kennelijk heeft men deze Jozua op het oog of is hij 
zelfs al aangesteld. Hoe dat ook zij, zijn voordracht of aanstelling was kennelijk niet onweersproken. Twijfels werden geuit: 
Is hij wel geschikt, deze ex-balling aan wie het oordeel van de ballingschap waaruit hij is teruggekeerd, nog kleeft? Is er 
überhaupt wel iemand die kan voldoen aan de strenge voorschriften die in de wet van Mozes aan het hogepriesterschap 
waren gesteld?

Een overduidelijk, niets verbloemend, maar ook bevrijdend antwoord ontvangt de profeet Zacharia in dit gezicht. Allereerst 
is daar dus satan. Dat heeft ook ons iets te zeggen. Waar mensen in onderlinge onenigheid hun verdenkingen naar elkaar 
uiten, is de duivel niet ver weg. Het feit dat Zacharia Jozua kennelijk in hogepriesterlijk gewaad gekleed zit en hem dan ook 
‘hogepriester Jozua’ noemt (vers 1a), betekent niet per se dat de aanstelling al rond was. Het kan ook duiden op de zaak 
die in het geding is: mag deze man worden of zijn zoals hij hier is uitgebeeld? Van satan mag dat duidelijk niet (vers 1b).

Gelukkig is satan niet de enige stem. Er is een rechter, vóór wie Jozua (zoals de gebruikelijke plek van de beklaagde was) 
is neergezet. Deze rechter is de zogenaamde ‘engel van de HEER’ (vgl. Zach. 1:1:11-12), een gestalte die in de Bijbel heel 
dicht tegen God zelf aan staat. Behalve Jozua’s rechter is hij echter ook zijn advocaat (vers 2). Dat mag je het evangelie in 
dit gezicht noemen. Met kracht kondigt deze ‘engel van de HEEER’ aan dat de HEER satan zal bestraffen. Hoe wonderlijk 
en onverdiend dit evangelie is, blijkt in de verzen 2b en 3. De grond van Jozua’s verdediging is niet zijn onschuld. Hij wordt 
aangeduid als een brandhout uit het vuur gerukt. De smetten van zonde en oordeel bevuilen zijn kleren. Deze goddelijke 
rechtbank straft mensen echter niet om hun vuile kleren maar deelt feestkleren aan hen uit (vers 4). Over genade gesproken! 
De grond van deze genade horen we in vers 2: Het is Gods verkiezing van Jeruzalem. In deze genadevolle verkiezing liggen 
al Gods plannen met Israël en alle volken besloten. En omwille van deze verkiezing verkiest en aanvaardt hij ten volle ook 
hen die als ambtsdrager (of ook op andere wijze) hiertoe dienstbaar mogen zijn. Bevrijdend klinkt ook de verlening van 
absolutie: ‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad’. Let erop hoe ook de profeet Zacharia 
mag bijdragen tot de vreugde (vers 5). Zijn idee dat ze hem een ‘reine’ tulband moeten opzetten, wordt meteen opgevolgd. 

De verzen 6 en 7 maken vervolgens duidelijk dat Gods goedheid en genade voor Jozua (en alle priesters die hij als hoge-
priester bij God vertegenwoordigt) niet vrijblijvend zijn. Zowel de gehoorzaamheid aan God en zijn geboden als de trouwe 
dienst in de tempel en de omringende terreinen moeten alle prioriteit hebben. Ook hier is de ‘engel van de HEER’ aan het 
woord. Bijzonder is de belofte dat deze taak – mits trouw verricht – zal worden beloond met een opgenomen worden ‘in 
deze kring’. 

Vanaf vers 8 gaat dit over in een wijdere Messiaanse belofte. Het college van priesters wordt daarbij als (wonder)teken 
aangeduid van het heil dat komen zal. Dit toekomstige betreft ‘mijn dienaar’ of ‘de telg (NBG ’51: ‘Spruit’) aan de stam van 
David’. Ook Jozua mag zich volgens vers 9 een vooruitwijzend levend teken weten van de komende Godsknecht. Een steen, 
vóór hem neergelegd, zal voor Jozua een bemoedigend teken zijn. Over de uitleg van deze steen is door Bijbelgeleerden 
veel gediscussieerd. Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat de hoeksteen of gevelsteen van de herbouwde tempel is bedoeld 
(vgl. ook 4:7 en 10). Die steen staat symbool voor de afronding van de tempel en daarmee voor de echte start van Jozua’s 
dienst als hogepriester. De zeven ogen die erop rusten, symboliseren Gods waakzame en beschermende aanwezigheid 
(vgl. 4:10 en Op. 5:6). Dat de HEER zelf (nu met de naam ‘HEER van de hemelse machten’ duidelijk onderscheiden van de 
eerder sprekende ‘engel van de HEER’) daar een inscriptie op schrijft, zal slaan op de messiaanse toekomst waarnaar dit 
alles vooruitwijst. De inhoud van de inscriptie is mogelijk wat daar achteraan staat: ‘In één enkele dag zal ik dit land reinigen 
van alle schuld’ (vers 9b). Datgene wat Jozua eerst persoonlijk ervoer, zal dan voor alle inwoners van het land in een enkel 
moment van alles overwinnende genade werkelijk worden. 
Daarmee zal de weg zijn geopend naar het goede leven met God en elkaar in deze aangekondigde toekomstige messiaanse 
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bedeling. Vers 10 verwoordt dit op een typisch Oudtestamentische manier, die ons leert dat de aarde en het aardse voluit 
meedoen in Gods bedoelingen (vgl. 1 Kon. 4:25; Mi. 4:4). Voor ieder mens is er een plek compleet met een eigen wijnrank 
en vijgenboom, die je dan echter ook deelt met elkaar (ze nodigen elkaar uit…). Zo zal het goed zijn in de toekomst die met 
de komst van Gods bijzondere dienaar aanbreekt.

Vers voor vers
Vs. 1 ‘Vervolgens liet hij me de hogepriester Jozua zien’: De ‘hij’-figuur is de engel (niet de ‘engel van de HEER’) die 

voortdurend met Zacharia spreekt en hem leidt in deze gezichten (vgl. 1:9, 13; 2:1, 7). De plek die Zacharia in dit 
gezicht ziet zou de hemelse hofhouding bij de HEER kunnen voorstellen (vgl. Jes. 6; Ps. 82). Het staat er echter 
niet bij, ook de herbouwde tempel zou als achtergrond van deze rechtszitting kunnen functioneren, vgl. de ‘steen’ 
en de uitleg daarvan bij vers 9.

Vs. 1 ‘Deze stond voor de engel van de HEER’: Deze bijzondere engelgestalte komen we vooral in oudere geschiedenissen 
tegen (Gen.16, 22; Ex. 3; Num. 22; Recht. 6, 13; 1 Kon. 19; 1 Kron. 22) en lijkt (hoewel daarvan te onderscheiden) 
dikwijls een verschijningsvorm van de HEER zelf. Mooi hoe ook het Oude Testament op verschillende manieren al 
wijst op de aanwezigheid van een meervoud van personen in de ene God. 

Vs. 2 ‘De engel van De HEER zei tegen satan: ‘De HEER zal…’: De Bijbelvertaling NBG ‘51 heeft: ‘De HERE echter 
zei tot de satan’. Dat staat ook letterlijk in de Hebreeuwse tekst. Het probleem dat de HEER dan over de HEER 
spreekt, werd al in heel oude vertalingen ondervangen door de verandering in ‘de engel van de HEER’ (zo ook 
NBV). De woorden van deze ‘engel van de HEER’ kun je ook als aansporing lezen: ‘Laat de HEER u bestraffen’. 
Het woord voor ‘bestraffen’ (zo NBG ’51) duidt op het verbaal stevig op z’n plek zetten (NBV: ‘tot zwijgen brengen’). 
Een mooie vertaling zou zijn: ‘Laat de HEER tegen u uitvaren’. 

Vs. 2 ‘Is deze Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout…’: Dit beeld (NBG ’51 ‘brandhout’) vinden we ook in Amos 4:11, 
waar het functioneert als climax in een woedende aanklacht tegen Israël, waarvan niet meer zal overblijven dan 
brandhout. Ook al gaat het hier om een uit het vuur gered stuk hout, er klinkt een klank in door van zonde en 
oordeel.

Vs. 4 ‘Deze zei tegen degenen die voor hem stonden’: Met ‘degenen die vóór hem stonden’ (vers 4a) moeten wel 
andere engelen zijn bedoeld. Zij vervullen de rol van de ‘dienaren’ in Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Vader 
en zijn in genade opnieuw aangenomen zoon, waaraan dit alles mij sterk doet denken. Let erop hoe de plaats-
bepaling ‘vóór hem’ vier keer voorkomt in dit gedeelte, met steeds wisselende (groepen) personen. Een bijzonder 
stijlkenmerk in deze tien verzen.

Vs. 5 ‘Ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen’: NBG ’51 heeft terecht ‘een reine tulband’. Het Hebreeuwse 
woord slaat op de cultische reinheid die voor het priesterschap was vereist, en die in tegenstelling staat tot de 
vuile kleren die Jozua eerst nog droeg. Let er ook op dat de Engel van de HEER erbij staat terwijl Jozua voor deze 
hemelse rechtbank wordt geïnstitueerd. Hij (en daarmee ook de HEER zelf) is het de eigenlijke Gever van deze 
onverdiende waardigheid.

Vs. 7 ‘… zal ik je opnemen in deze kring’: Letterlijk staat er: ‘en ik zal u toegang geven onder hen die hier staan’. Is dat 
een verwijzing naar de tempeldienst die de priesters als het ware in de kring van God en zijn hemelse hofhou-
ding doet verkeren? Of mogen we hier een Oudtestamentische voorklank horen van de in het Nieuwe Testament 
zoveel breder uitgewerkte belofte dat God ook voorbij het sterven leven geeft aan wie bij Hem horen?    

Vs. 8 ‘en die in staat zijn om tekens uit te leggen’: deze vertaling is veel te vrij en onjuist. Letterlijk staat er: ‘Mannen van 
een (wonder)teken zijn deze’. Deze niet erg duidelijke uitdrukking duidt de priesters aan als dragers en daarmee 
ook zichtbaar teken van het aanstaande messiaanse heil.

Vs. 8 ‘Ik al mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David’: Tal van andere messiaanse aankondigingen klinken hier 
door, van de ‘dienaar van de HEER’ in Jes. 44, 49, 53 e.a., tot de belofte van de ‘telg/spruit’ in Jes. 11 en Jer.23. 
Zie ook de messiaanse belofte van Zacharia’s tijdgenoot Haggai in Hagg. 2: 21-24. Ten onrechte wordt deze 
beloofde dienaar soms vereenzelvigd met de toenmalige staatsman Zerubbabel. Bij de bespreking van Zacharia 4 
komen we daarop terug.

Vs. 10 ‘Op die dag…’: Ook hier moeten we bedenken dat in het Oudtestamentische perspectief de komst van de Messias 
en het volledig aanbreken van Gods heilrijke toekomst gelijk vallen. In een beeld: De profeten van het OT keken 
vanaf de voorzijde tegen een paar achter elkaar liggende bergtoppen aan, zodat voor hen één bergtop leek. Het 
Nieuwtestamentische perspectief (de prediking van onze Heer Jezus) leerde ons het belangrijke onderscheid 
tussen de twee bergtoppen. Enerzijds zijn eerste komst, prediking van Gods Rijk en volbrachte verzoeningswerk; 
anderzijds de nog uitstaande voltooiing van Gods Rijk, die we met Jezus’ wederkomst verwachten.

Vraag
• In dit profetische gezicht gaat het over de kwestie of iemand wel geschikt is om een taak voor God en zijn dienst te ver-

richten. Ken jij iets van die twijfel? En als zulke twijfelstemmetjes in je knagen, zou ook bij ons satan daar mee te maken 
kunnen hebben? Hoe en waar vind jij dan stemmen van bevrijdend evangelie?

Auteur: WMB
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Liederen

Psalm 122
Lied 869      (=Gezang 431 LvdK)
Lied 865      (=Gezang 415 LvdK)
Looft de HERE, alle gij volken    Hemelhoog 33
Here der heren      Hemelhoog 593
Hij alleen      Hemelhoog 337
‘k Stel mijn vertrouwen     Hemelhoog 338
Groot is uw trouw     Hemelhoog 336

Auteur: PZ 



Inleiding
‘Loesje, kijk je uit dat je niet in de modder valt?’, roept 
mama vanuit het keukenraam. Mama is alvast de aardap-
pels aan het schillen voor het avondeten. Loesje gaat 
nog even buiten spelen. Ze vindt het heerlijk om over 
het muurtje bij de tuin te lopen. Maar naast dat muurtje 
is een grote modderpoel. De mama van Loesje zegt niet 
zomaar dat Loesje moet oppassen. Loesje is namelijk al 
eens eerder in de blubber gevallen. Ze zag er toen uit als 
een klein varkentje. Loesje moest er toen smakelijk om 
lachen. Mama niet. Want mama moest ineens Loesje in 
bad stoppen. Er was zoveel modder, dat mama ook het 
hele bad moest schoonmaken. Alles was zwart! 
Loesje belooft om goed uit te kijken. Maar ineens hoort 
Loesje iets. Er ritselt iets in de bosjes. Loesje besluit om 
eens een kijkje te gaan nemen. Ze loopt heel voorzichtig 
over het muurtje. Ze gaat op haar hurken zitten. Maar 
ineens springt er een beest uit de bosjes! Loesje schrikt. 
En ja hoor, ze valt. Van het muurtje. In de modder. En 
wat was nou dat beestje in de bosjes? Het was Luuk 
maar, de poes... die zag een vlinder vliegen en sprong 
erachteraan.
Stel je eens voor. Loesje, midden in een plas met mod-
der. En haar moeder had nog zo gezegd; niet in de mod-
der vallen! Loesje durft niet naar huis te gaan. Ze denkt 
dat haar moeder boos zal zijn. Loesje besluit om maar in 
de tuin te blijven. Zolang mama haar niet ziet, zal mama 
niet boos worden.
‘Loesje, Loooeeesje, kom je binnen? Het eten is klaar. 
Handen wassen en aan tafel komen’. Maar Loesje zegt 
niets. Haar mama besluit naar buiten te gaan. En daar 
ziet ze Loesje. Achter het muurtje. Haar roze jurkje, 
helemaal vies. Haar witte schoentjes: bruin van de mod-
der. ‘Loesje!’ zegt mama boos. ‘Wat had ik nou gezegd? 
Niet in de modder vallen!’. Loesjes wangen kleuren rood. 
Ze vindt het niet fijn als mama boos is. En ze begint te 
huilen. ‘Ach lieverd, nou kom maar. Ik stop je in bad. En 
ik geef je schone kleren. Dan kun je na het eten nog even 
lekker spelen’. En mama geeft Loesje een kusje. Boven 
op haar hoofd. Daar was nog net een schoon plekje 
zonder modder. 

Bijbelverhaal
In de Bijbel staan verhalen over de Israëlieten. Zij waren 
het volk dat God had uitgekozen. 
Zij maakten fouten. Net als Loesje. God vertelde waar ze 
op moesten letten. Maar dat deden ze niet altijd. 
In de Bijbel staat het volgende verhaal: 

Jozua is een hogepriester. Een hogepriester is een heel 
belangrijke man in de tempel. Hij mag een offer geven 
aan God. 
De hogepriester mag ook met God praten. 
Maar Jozua -zo heet hij- had hele vieze kleren. Net als 
Loesje. 
Jozua heeft veel dingen verkeerd gedaan. Hij heeft niet 
goed naar Gods waarschuwingen geluisterd.
De tegenstander van God, de satan, wil Jozua wegstu-
ren. ‘God vindt jou te vies, Jozua. Hij houdt niet van jou. 
Jij mag niet met God praten’. 
Maar Jozua ziet ineens een engel. En deze engel zegt: 
trek deze vieze kleren maar uit. Ik geef je schone kleren. 
Natuurlijk mag je met God praten. Want God vergeeft je 
alles. Hij wast alle kleren schoon.
God houdt van je, ook al heb je veel verkeerde dingen 
gedaan.

Maar als je nu luistert naar wat God zegt, dan komt alles 
goed. 
Net als bij Loesje. 
Als zij naar haar mama had geluisterd, was ze niet in de 
modder gevallen.
Maar toch kreeg ze schone kleren en mocht ze weer fijn 
verder spelen.

Auteur: LNZ 

Schone kleren
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Inleiding
Neem als het mogelijk is een stuk hout mee dat even in 
het vuur gelegen heeft: de buitenkant is zwart en ver-
brand, maar binnenin is het niet aangetast door het vuur: 
je kunt het nog voor van alles gebruiken. Dit is het voor-
beeld dat in het Bijbelverhaal naar voren komt. 
Als dit niet mogelijk is, kun je ook een banaan meenemen 
waarvan de schil bruin geworden is. Kinderen denken 
vaak dat je zo’n banaan niet meer kunt eten. Maar als je 
de schil eraf haalt, zie je dat de binnenkant van de ba-
naan nog goed is en dat je deze heerlijk kunt opeten. 

Praat met de kinderen even over het verschil tussen de 
buitenkant en de binnenkant. 
Wat er van buiten niet goed uitziet, kan van binnen nog 
prima zijn!

Bijbelvertelling
Zacharia heeft al een aantal visioenen gehad. Elk visi-
oen, elke droom, vertelt Zacharia meer over de Here God 
en wie Hij is voor de mensen. 
Ook vandaag vertel ik je over een visioen die Zacharia 
heeft gezien. Luister maar.

Zacharia kan het bijna niet geloven. Wat heeft de Here 
God al veel aan hem laten zien. Zal er nog meer komen 
wat God aan hem wil vertellen? Nog voor Zacharia die 
vraag aan zichzelf kan stellen, ziet hij een man staan. 
Zacharia kijkt eens goed. Deze man herken je aan zijn 
kleding. Het is een hogepriester. En Zacharia herkent 
deze hogepriester. Het is hogepriester Jozua. Maar hij is 
niet alleen. Deze hogepriester Jozua staat tegenover de 
Engel van de HEER. 
Naast Jozua staat nog een figuur, het is satan. Satan 
heeft een klacht over Jozua en beschuldigt hem van 
allerlei slechte dingen. Zijn beschuldigende ogen kijken 
van Jozua naar de Engel van de HEER en zijn stem klinkt 
boos. ‘Deze hogepriester doet veel dingen fout, hij doet 
veel zonden. Hij moet worden gestraft!’ 
Maar de Engel van de HEER laat hem stil zijn en zegt: 
‘De HEER verbied je om te spreken! Hij zal jou straffen 
voor alles wat je zegt. Kijk eens naar Jozua, hij heeft 
inderdaad fouten gemaakt. Hij lijkt op een stuk brandhout 
dat uit het vuur is gehaald. De buitenkant is zwart en ver-
brand, maar aan de binnenkant is het hout zoals het moet 
zijn. De buitenkant vertelt je niet hoe de binnenkant is!’ 
Zacharia denkt na over deze woorden en begrijpt wat ze 
betekenen. God kijkt anders naar Jozua. Natuurlijk is de 
Here God verdrietig en boos over de verkeerde dingen 
die Jozua deed, maar Hij weet ook dat het in het hart van 
Jozua anders kan zijn. In zijn hart houdt Jozua van God.
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In de droom kijkt Zacharia eens goed naar Jozua. Hij is 
een hogepriester, maar als je naar zijn kleding kijkt, zie je 
dat er veel vuil te zien is. De Engel van de HEER ziet het 
ook. Snel geeft hij wat opdrachten. ‘Trek de vuile kleren 
van Jozua uit!’ Dan draait de Engel van de HEER zich 
om naar Jozua en zegt: ‘Jozua kijk, ik geef je schone, 
witte kleren. Het zijn feestkleren, want dit is het teken dat 
God jou al je zonden vergeeft. Je krijgt ook een nieuwe 
tulband op je hoofd.’ 
Wat gezegd wordt, gebeurt ook. Er komen dienaren die 
de vieze kleren bij hogepriester Jozua uittrekken. Daarna 
krijgt hij schone en witte kleren aan. Als laatste krijgt hij 
een nieuwe tulband op zijn hoofd. 
Wat is dat een ander gezicht! Weg zijn die vieze kleren! 
De schone kleren zijn een teken van Gods liefde. Wat 
een feest is het dat de Here God zonden vergeeft.

De Engel van de HEER heeft nog meer te zeggen. 
‘Jozua, luister goed en let op. De Here God zegt dit ook 
nog tegen jou. Als je de regels en de wetten die Ik heb 
gegeven volgt, dan mag je in mijn tempel werken en voor 
Mij werken. Je mag Mij dienen, samen met de engelen 
die je hier ziet. En samen met de andere priesters zal ik 
je een teken voor de nieuwe toekomst geven.’

Even is het stil, Zacharia hoort het en verwacht dat het 
visioen nu klaar is. Maar dan gaat het nog verder. ‘Kijk 
Jozua, ik zal een steen voor je neerleggen. Het is een 
steen waar zeven ogen op getekend staan. En Ik, de 
machtige God, zal hier zelf iets voor jou opschrijven. Dat 
doe ik voor jou Jozua! En ik zal in één dag de schuld van 
dit hele land laten verdwijnen. Dan zal iedereen elkaar 
uitnodigen en zal het vrede zijn! Iedereen zal elkaar 
ontmoeten onder de wijnstok en onder vijgenboom en 
samen eten en drinken.’

Weer is het stil. Het visioen is nu echt voorbij. Jozua en 
de engelen zijn verdwenen. Zacharia denkt na over alles 
wat hij gehoord en gezien heeft. Wat een ontzettend 
mooie boodschap heeft dit visioen aan hem gegeven. Za-
charia weet dat hij ook veel dingen fout doet, net als alle 
mensen om hem heen. Zacharia weet door het visioen nu 
dat God hem wil vergeven. God wil ons nieuwe kleding 
geven.

Afsluiting
Nieuwe kleding betekent dus: vergeving. En dat is ook 
voor ons. Wij doen ook steeds weer dingen fout. Maar 
net als in het visioen dat Zacharia zag, blijft God van ons 
houden. Hij geeft ons nieuwe kleding. En voor ons is dat 
vergeving door de Here Jezus. Wij mogen leven en door-
gaan met ons leven omdat de Here Jezus onze zonden 
heeft gedragen en heeft weggenomen op Goede Vrijdag. 

God kijkt anders en vergeeft de zonde



Gebed
Heer, wij doen zo vaak dingen fout. Wij maken verkeerde 
keuzes en zondigen tegen U. 
Maar U wilt ons onze zonden en onze fouten vergeven 
als wij deze aan U vertellen. 
Dank U wel voor de Here Jezus en dat Hij aan het kruis is 
gestorven. 
Dank U wel dat uw Zoon Jezus alles heeft overwonnen 
en dat wij mogen leven door Hem.
Amen.

Auteur: JvdM
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Zijn wij Gods liefde waard?

Zacharia 3: 1-10

Inleiding
Heb je wel eens een feest gehad? Een echt groot feest 
zoals een bruiloft of een andere belangrijke gebeurtenis? 
Alle mensen zijn dan heel erg netjes aangekleed, som-
migen zijn zelfs speciaal voor het feest naar de kapper 
geweest. Als er iets moois is om te vieren, iets fijns, dan 
willen mensen er netjes en piekfijn uitzien. Als er op de 
foto’s van het feest iemand met een grote vlek op zijn 
overhemd zou zitten, dan zou dat wel heel erg opvallen. 
En als het jou zou overkomen dat je op je nieuwe outfit 
taart zou morsen of zoiets, dan voel je je vast een stuk 
minder feestelijk!

Verkoold hout
Lees samen het bijbelgedeelte van vandaag. Het is 
(weer) een visioen van Zacharia. Best lastig natuurlijk.  
Zacharia, de profeet, vertelt hier wat God hem heeft laten 
zien. Bijzonder allemaal he? Hij ziet de engel van de Heer 
en ook satan.

Laat een lucifer zo ver mogelijk opbranden. Als het houtje 
aardig is verkoold kun je laten zien dat, als je het een 
beetje plet, het helemaal fijn en stof wordt. Als een houtje 
in het vuur ligt kan het helemaal verbranden en blijft er 
niets van over. Als je van een stuk hout wilt dat het niet 
verbrandt, moet je het uit het vuur halen, anders gaat het 
net als met dit luciferhoutje, dan wordt het poeder, as. We 
hebben gelezen dat dat Jozua ook gered is van het vuur. 
Laat nog een lucifer branden en blaas hem op tijd uit.
Deze lucifer is niet helemaal tot as verbrand. Die is ook 
op tijd gered. Maar hij is wel vies. En je kunt poetsen wat 
je wilt, maar je krijgt het zwarte en niet meer af.
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Hogepriester
Jozua uit het stuk uit de Bijbel van vandaag was ook 
vies. De engel van de HEER en satan staan allebei bij 
hem. Satan ziet alleen maar het vieze, het slechte. Maar 
de engel van de HEER ziet juist dat Jozua gered is, en 
niet helemaal verbrand. Hij laat het vieze weghalen en 
geeft schone kleren aan Jozua. Feestkleren zelfs. Van 
een brandend vuur wordt hij naar een goede en fijne plek 
gebracht.
 
Wij zijn net als Jozua gered. Toen Jezus aan het kruis ge-
storven is, heeft hij ons gered. Satan die alleen maar de 
verkeerde dingen aan wil wijzen moet zijn mond houden, 
want iedereen die in Jezus gelooft voor altijd met Hem 
leven. Ook als er verkeerde dingen gebeurd zijn in je  
leven. En dat is iets waar we allemaal last van hebben. 
Als Jezus terugkomt is het feest. Wij mogen samen 
met al die geredde mensen vieren dat Jezus Koning is. 
En voor dat feest krijgen we ook mooie schone kleren. 
Dat wil zeggen dat alle dingen die we verkeerd hebben 
gedaan, alle zonde en ook al het verdriet en alle ziekte 
van mensen er niet meer zal zijn.  Daar hebben we geen 
schrammen of vlekken meer van. We mogen mooi, heel 
en schoon op de nieuwe aarde wonen.

Afsluiting
Pak nog eens de lucifer die op tijd uitgeblazen was. Door 
te poetsen krijg je het houtje niet meer schoon. Mensen 
kunnen zichzelf niet meer heel en schoon maken. We 
kunnen dat niet doen, hoe hard we ook ons best doen. 
God kan dat wel. God wil dat voor ons doen omdat Hij 
van ons houdt. Hij denkt niet: dat mensje is het niet waard 
om gered te worden, die is zo vies. Nee, Hij wil iedereen 
redden om op de nieuwe aarde helemaal heel en mooi te 
kunnen komen op zijn feest.
 
Vragen 
• Satan keek alleen maar naar wat er fout was aan Jozua. 

Zie jij ook wel eens alleen de verkeerde dingen?
 Bij jezelf?
 Of bij een ander?
• Wat wil God doen, wat deed de engel van de HEER in 

het verhaal?
 Voor jou?
 En voor die ander?
• Zou je ook bij het feest op de nieuwe aarde willen zijn?
 Wat zou je dan eigenlijk willen doen?
• Kun je nu al ‘feestvieren’ omdat je bij God hoort?

Om te zingen of te luisteren
Wij zijn Safe – Make Some Noise Kids
Make Some Noise Kids - Wij zijn safe (Officiële videoclip) 
- YouTube

Auteur: MZ

https://bijbel.eo.nl/bijbel/zacharia/3
https://www.youtube.com/watch?v=zrpG5BDHlBg
https://www.youtube.com/watch?v=zrpG5BDHlBg

