3 november 2021 (Dankdag)

Het visioen
van de lampenstandaard
Zacharia 4
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Thema: Dankbaar voor het kleine
Doel
De kinderen ontdekken dat Gods werk niet altijd spectaculair is, maar in kleine daden en trouw wordt uitgevoerd. Voor al
die kleine dingen die goed waren mogen we God danken.
Toelichting
Komt de tempel ooit wel af? Op die vraag krijgen profeet Zacharia en zijn volk antwoord in het visioen van de lampenstandaard: ja, zeker. Een standaard met zeven lampen wordt van olie voorzien door de olie die uit twee olijfbomen wordt
gewonnen. Door verschillende toevoerbuizen blijven de lampen branden.
Onder leiding van landvoogd Zerubbabel (afstammeling van David) en hogepriester Jozua wordt door veel Israëlieten
gewerkt aan de tempel en meegedaan aan de eredienst. Toch schiet het werk niet op. Met dit visioen bemoedigt de HEER
zijn volk om rustig door te gaan, ook al duurt het lang en zit het soms tegen. Gods Geest werkt meestal niet spectaculair,
maar gestaag. Kleine gebeurtenissen en nietige mensen mogen bijdragen aan Gods werk onder ons. We moeten deze
kleine stapjes niet minachten, maar er juist dankbaar voor zijn (zie achtergrondinformatie bij vers 10).
Op deze Dankdag zien we in het gestaag groeien van de landbouwproducten, het werken in industrie en andere sectoren
en in het laten horen en zien van Gods blijde boodschap door gelovigen, dat Gods Geest bezig is geweest. We danken
Hem voor zijn trouw, geven Hem de eer voor wat we ontvingen en vertrouwen dat Hij zijn werk zal voltooien.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God dankbaar zijn
Richtlijnen: Vraag aan de jongste kinderen of ze alleen maar blij zijn met een groot cadeau, bijvoorbeeld een nieuwe fiets.
Is iets kleins dat je krijgt ook mooi en fijn? Vaak wel. Een tekenblok met stiften is geweldig, net als stoepkrijt.
Maak dan de overstap naar Dankdag. Vertel daarbij niet het visioen zelf, alleen de boodschap daarvan. We komen in de
kerk om God te bedanken voor alles dat Hij aan mensen heeft gegeven. Soms zijn dat grote dingen: gaan trouwen, een
baby, beter worden na een erge ziekte of een ongeluk. Heel vaak geeft God ons ook dingen die niet zo opvallen. Dat eten
op het land groeit, lijkt gewoon maar is bijzonder. Dat wij een huis hebben en naar school kunnen gaan ook.
Vandaag bedanken we God voor alle grote en kleine dingen die Hij ons geeft. Laat de kinderen ieder wat noemen en dank
samen als groep.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods Geest werkt gewoon door
Richtlijnen: Vertel eenvoudig wat Zacharia ziet: een lampenstandaard met zeven lampen gevoed door olie van twee olijfbomen. Zo werkt de HEER voor Israël: Hij geeft zijn Geest aan landvoogd en hogepriester, zodat zij het volk leiden. En al
deze mensen spelen ook hun rol in het werk van God aan de tempelbouw. Door iedere dag weer een klein stukje verder te
gaan, komt de voltooiing in zicht. Geen sprongen, maar stapjes. Ieder mens heeft daarin zijn eigen taak: de een wat groter,
de ander wat kleiner. De een op de voorgrond, de ander achter de schermen.
Ook in onze tijd werkt Gods Geest op dezelfde manier. Het is prachtig als er iets groots en belangrijks gebeurt. Dan zeg je:
dat kan alleen God doen. Maar heb je ook oog voor de ‘gewone’ dingen waardoor God laat zien dat Hij goed voor ons is
(eten, school, vrede, spelen)? Ben je daar ook blij mee? En help jij God ook mee om kleine dingen voor andere mensen te
doen, zodat zij God daarvoor kunnen danken?
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Dankbaar met het kleine
Richtlijnen: Lees met de jongeren het visioen van de lampenstandaard. Bespreek de inhoud aan de hand van de toelichting
hierboven. Gods Geest werkt in alle dingen, groot en klein. We moeten niet doen alsof alles groot en bijzonder moet zijn.
Dat wij gelukkig kunnen leven met eten, onderdak en school is niet spectaculair, maar wel een bewijs dat God trouw is en
vol liefde voor ons. Op deze Dankdag danken we Hem voor alles dat Hij geeft, thuis, in de samenleving en de kerk.
Daarbij stilstaan helpt ons ook om dankbaar te leven: om iedere dag ons te laten leiden door Gods Geest. We zijn trouw in
onze relatie met God (bijbellezen, bidden), maar proberen ook anderen te geven wat God hen graag wil schenken. Dat lijkt
misschien nauwelijks de moeite waard, maar God waardeert en gebruikt het.
Extra bijbelgedeelte: Psalm 67
(Deze psalm is een loflied op de zegen die God geeft. We danken voor de oogst (alles dat ons leven en werken oplevert)
en geven God daarvoor de eer.)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
In het vijfde gezicht wordt Zacharia geconfronteerd met een bijzondere kandelaar, die wordt geflankeerd door twee aan
weerszijden staande olijfbomen. Een spannende vraag is waar dit tafereel specifiek op doelt. Vers 14 geeft een antwoord
in de voorstelling van twee ‘zonen van de nieuwe olie’ die voor/naast ‘de HEER van de hele aarde’ staan. Maar er is meer
te zeggen. Vers 6 noemt als eerste verklaring van het gezicht dat Gods werk niet door kracht of geweld, maar door zijn
Geest plaatsvindt. De waarschuwing in vers 10 om ‘de dag van de kleine dingen’ niet te verachten (NBG ’51) sluit hierbij
aan. Zo vormt dit vijfde gezicht ook een pleidooi voor ‘de kracht van het kleine’, dat bij uitstek Gods instrument is. Via de
heel geleidelijke, ‘alledaagse’ toevoer van olie wordt Gods werk gevoed en brandt zijn licht in Israël en onder de volken.
Daarbij spelen de twee ‘zonen van de nieuwe olie’ een belangrijke rol. En dat is dan toch weer heel bijzonder!
De engel die ook in de eerste nachtgezichten optrad, komt nu terug en wekt de profeet (de ik/mij-figuur) ‘zoals je iemand
wekt uit een diepe slaap’ (vers 1). Deze omschrijving maakt duidelijk dat we hier niet met dromen te maken hebben, maar
dat deze gezichten in een wakende toestand werden ontvangen (vgl. Dan. 2:19). Er volgt vanaf vers 2 een vraag- en antwoordspel tussen de engel en de profeet. Op de vraag van de engel ‘Wat zie je?’ volgt een de gedetailleerde beschrijving
van een bijzondere, gouden lampenstandaard, een met toevoerbuizen daaraan verbonden oliehouder en twee olijfbomen
aan weerszijden.
Het voortgaande vraag- en antwoordspel in vers 4 en 5 bedoelt wel te benadrukken dat de profeet en het volk Israël meer
zouden moeten begrijpen van Gods werk dan nu kennelijk het geval is. ‘Wat betekent dat, mijn heer?’; ‘Weet je niet wat dat
betekent?’; ‘Nee, heer’ (door NBV nogal vrij vertaald). Daarop volgt vanaf vers 6 een wat wonderlijke passage, die maar
heel ten dele als antwoord op de vraag van vers 4 kan gelden. Terwijl het volgens vers 11-14 in dit tafereel (mede) gaat
over het voorstellen van twee ‘zonen van de olie’, zijn de verzen 6-10 geheel gericht op slecht één persoon: Zerubbabel en
het werk dat God door hem verricht.
Als afstammeling van het Davidische koningshuis en ‘gouverneur’ over de teruggekeerde ballingen was hij een symbool
van hoop. Echter: omdat een snel herstel van stad, tempel en welvaart uitbleef, was hij ook het mikpunt van teleurstelling
en verzet. Deze Zerubbabel wordt rechtstreeks aangesproken in het Godswoord van de verzen 6 en 7. Dit Godswoord wil
zowel voor hemzelf als voor het volk een aansporing, belofte en/of waarschuwing zijn: ‘Niet door kracht of geweld, maar
met zijn Geest; zegt de HEER van de legerscharen’ (let op het verschil in voorzetsels):
Deze tekst is zo bekend geworden, dat we zo maar kunnen missen hoe opvallend deze tegenstelling is. Er zijn ook in het
Oude Testament voorbeelden genoeg dat Gods Geest juist zeer krachtdadig werkt, met inbegrip van het nodige geweld.
Denk aan richters, aan Saul en David, die door de Geest worden aangegord tot de strijd. Ook in Joël 3 gaat de uitstorting
van de Geest met het nodige ‘kabaal’ gepaard, tot heftige kosmische verschijnselen toe. Hier vinden we een andere lijn
waarbij de Geest door de stilte en het kleine heen werkt, mensen inschakelt en Gods plan volbrengt. Langs deze weg zal
Hij de geplaagde gemeenschap van teruggekeerde ballingen in Jeruzalem begeleiden en de tegenstand overwinnen.
Dat de zachtmoedige werkwijze van de Geest effectief is, kondigt vers 7 aan met het beeld van een ‘berg’ (vers 7), die
uitdagend wordt aangeroepen: ‘Wie ben je, grote berg?’ (Jammerlijk wegvertaald in de NBV). Deze berg staat voor alle
denkbeeldige hindernissen (vgl. Jesaja 40:4) die worden weggevaagd: ‘voor het aangezicht van Zerubbabel word je een
vlakte’. In vers 7b verwijst de gevelsteen (letterlijk: hoofdsteen) naar de voltooiing van de tempel, waartoe ook Zerubbabel
zich had ingespannen.
Vanaf vers 8 is het Godswoord weer tot de profeet gericht. Let op het herhaalde ‘eigenhandig’ (vers 9) dat de grote betrokkenheid van politiek leider Zerubbabel bij het tempelproject benadrukt. Ook van de profeet – aan wie kennelijk eveneens
werd getwijfeld – zullen de Judeeërs inzien dat ‘de HEER van de hemelse machten’ hem gezonden heeft. Vers 10 maakt
het wantrouwende volk duidelijk dat God in het moeizame proces van tempelbouw en (godsdienstig) herstel van het leven
in Jeruzalem wel degelijk aan het werk is. Zo spreekt vers 10 over ‘de dag van de kleine dingen’. Dit zijn mooie gedachten
om te verbinden met Dankdag, waarvoor dit Bijbelhoofdstuk in het vertelrooster staat geprogrammeerd.
Het is God zelf die met welgevallen kijkt naar datgene wat door deze schijnbaar onooglijke ontwikkelingen heen tot stand
komt (vers 10b). En Hij ziet het goed en met een brede blik die het geheel in ogenschouw neemt (‘zegen’). De ‘steen van
lood’ (zo staat er letterlijk) waarop Gods blik rust is wel op te vaten als ‘paslood’ (NBG’ 51), ‘tinnen gewicht’ (Statenvertaling) of ander werkinstrument waarmee Zerubbabels werkdrift nog eens wordt benadrukt.
Vanaf vers 11 keren we terug naar het beeld van de lampenstandaard en olijven uit de verzen 2 en 3. De profeet vraagt in
vers 11 naar de betekenis van de twee olijfbomen en herhaalt die vraag in vers 12 met iets andere woorden. Vers 13 met
zijn vraag en antwoord komt sterk overeen met vers 5. Daarop richt het antwoord van de engel in vers 14 zich op de twee
bomen: ‘zij zijn de twee ‘zonen van de olie’ die voor/naast de HEER van de hele aarde staan’.
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Wie zijn deze ‘zonen van de olie’? Wel heel vlot vertalen NBG ’51 en NBV hier ‘gezalfden’. Het werkwoord dat dit uitdrukt,
komt hier evenwel niet voor. De vermelding ‘zonen’ doet wel denken aan mensen, zodat vertaling ‘olietakken’ (Statenvertaling)
ook niet voldoet. Te denken is dan toch aan twee bijzondere ‘ambtsdragers’ door wie God zijn plan volvoert, ook al moeten
we voorzichtig zijn hen als ‘Messias’ aan te duiden. Met die titel is de Bijbel zuinig, en ze komt ook in Zacharia verder niet
voor.
Wie zijn deze twee personen met een belangrijke rol in Gods plan, wie zijn zij? Met de hoofdstukken 3 en 4 in ons achterhoofd is het niet zo vreemd hier aan hogepriester Jozua en politiek leider Zerubbabel te denken. Maar zoals ook het slot
van hoofdstuk 3 vooruitwijst naar een nog komende ‘telg aan de stam van David’, zo zou ook dit geheimzinnige slot van
hoofdstuk 4 vooruit kunnen wijzen naar wat God later nog voor zijn volk en wereld in petto heeft.
Vers voor vers
Vs. 2
‘… en ik antwoordde: ‘Ik zie een lampenstandaard…’: Niet helemaal duidelijk is hoe we ons de situatie met de lampen
en de leidingen moeten indenken. Letterlijk wordt er gesproken over ‘een geheel gouden kandelaar, en een ‘rond
voorwerp daarbovenop, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen daarbovenop.’
Volgens vers 12 zijn de twee olijfbomen aan weerszijden met deze constructie verbonden zijn en voorzien ze haar
van olie. Een illustratie helpt misschien om je dit voor te stellen:

Vs. 2

Vs. 6

Vs. 7

Vs. 10

Vs. 10

‘… zeven lampen met elk zeven tuitjes’: De vertaling van het NBV volgt A.S. van der Woude (Bijbelgeleerde die
in de serie De Prediking van het Oude Testament een commentaar op het Bijbelboek Zacharia schreef) die een
model schetst waarbij zeven olielampen ‘telkens zeven’ pitten hebben, wat 49 lichtpunten met een enorme lichtsterkte oplevert.
‘… Luister, dit zegt de HEER…’: Volgens veel Bijbelgeleerden begint hier een van oorsprong afzonderlijk gezicht
over Zerubbabel dat loopt tot en met vers 10a. Dit zou later tussen de twee omringende gedeelten (over de lampenstandaard) zijn gevoegd. Hoewel er breuklijnen en spanningen aanwijsbaar zijn, moet de Bijbeluitleg echter
primair dienen tot begrip van het nu voorliggende geheel en niet van verschillende ‘oerversies’.
‘onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen’: Wie is ‘hij’ in deze zin? Volgens de oude Griekse vertaling (de
zgn. Septuaginta) brengt God zelf de steen naar voren. In het licht van vers 7a lijkt het logischer om aan Zerubbabel
te denken.
‘Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk’: Letterlijk staat er echter een vraag: ‘Want wie
veracht de dag van de kleine dingen’. De NBV zit er hier wel heel ver naast. De strekking is dat Gods kracht in
zwakheid wordt volbracht (2 Kor. 12:9). Mooi vertaalt hier A.S. van der Woude: ‘Want wie zou de dag van het
bescheiden begin willen verachten?’
‘… op de gegraveerde steen in de handen van Zerubbabel’: Met deze vertaling wil NBV dit vers en deze steen
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Vs. 12

Vs. 14

kennelijk verbinden met 3:9. Omdat het ook daar gaat over ‘zeven ogen’ van God die op deze steen rusten en God
belooft daarin een inscriptie te graveren, is deze verbinding verleidelijk. Taalkundig heeft ze echter geen grond.
‘… de gouden olie vloeit’: Er staat alleen ‘goud’ en dat is uiteraard problematisch. Goud dat door buisjes stroomt
om lampen te doen branden? Mogelijk doelt dit op de kleur en de kostbaarheid van de olie die hier moet zijn
bedoeld.
‘Dat zijn de twee gezalfden…’: A.S. van der Woude denkt aan de toekomstige Spruit en de toekomstige hogepriester, waarover 3:8 en 6:12-13 spreken. Zij zijn ‘de zonen van de nieuwe olie’ van de heilstijd, die door de HEER
gereedgehouden worden.

Vraag
De nadruk in dit gedeelte ligt op het ‘kleine’ en soms moeizaam bereikte of verkregene, dat je evenzogoed mag herkennen
als werk van Gods Geest en gave van God. Probeer in dat licht eens te bedenken wat deze Dankdag voor jou zou kunnen
inhouden?
Auteur: WMB

Liederen
Psalm 119: 40
Lied 751					(=Gezang 63 LvdK)
Lied 54					(=Gezang 443 LvdK)
Lied 755					(=Gezang 297 LvdK)
Uw Woord 				
Hemelhoog 37
Psalm 8 					Hemelhoog 4
Lees je bijbel, bidt elke dag 		
Hemelhoog 382
Uw woord is een lamp voor mijn voet
Hemelhoog 495
Zeg, wie heeft geschapen? 		
Hemelhoog 256
Zie de zon, zie de maan 			
Hemelhoog 257
Voor alle goede gaven, Heer 		
Hemelhoog 552
Dank U wel voor de sterren en de maan
Hemelhoog 554
Auteur: PZ
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God dankbaar zijn
 	

Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen,
bij U komen mag!

Vandaag is het ‘Dankdag’, waar kan en wil je God
vandaag voor danken?
……………………………………..
Zacharia hoort vandaag hoe God voor ons wil zorgen en
ons helpt. Ook wanneer we denken dat iets héél moeilijk
is. Een engel vertelt dit verhaal aan Zacharia.
Luister maar:
Bijbelverhaal
Zacharia…, Zacharia, …
Mmmmmmm?...
Zacharia slaapt nog lekker en heeft geen zin om wakker
te worden. Hij draait zich nog eens lekker om.
Zacharia, Zacharia….
Wie roept hem nu toch?
Zacharia wordt langzaam wakker, doet zijn ene oog open
en kijkt wie daar is.
Met een ruk zit hij rechtop! Daar bij hem staat een engel,
dezelfde engel die al eerder bij hem is geweest! Zacharia
is nu helemaal wakker! En naast de engel zag hij nog wat
anders in de kamer.
‘Wat zie je?’ Vraagt de engel aan Zacharia.
Zacharia kijkt nog eens heel goed en antwoordt:’ Ik zie
een kandelaar, een soort lamp, van goud. Met bovenop
een oliebekertje waardoor hij kan branden. Ik zie wel
zeven lampjes aan de kandelaar vastzitten en al die
lampjes hebben ook weer pootjes met zeven lampjes. Dat
zijn…… héél veel lampjes! En naast de lamp staan twee
grote olijfbomen.
‘Maar wat betekent dat?’, vraagt Zacharia aan de engel.
‘Weet je dat niet?’, vraagt de engel.
‘Nee…’, zegt Zacharia.
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Dan vertelt de engel:’ Dit is een boodschap van de HEER
voor Zerrubbabel. Hij is de landvoogd, dat is een soort
burgemeester. Al heel lang werkt hij om de tempel weer
opnieuw te bouwen. Dat is erg moeilijk. Het schiet helemaal niet op.
God zegt: ‘Je hoeft niet heel sterk te zijn, want mijn Geest
zal je helpen. Mijn Geest lijkt op de olie die de lampjes
laat branden en licht laat geven. Mijn Geest helpt je met
alles wat je doet!
Al dat werk lijkt soms veel te veel, veel te moeilijk. Al die
dingen die je nog moet doen, zijn een grote berg
Maar als Ik je help lijkt het alsof de berg wegzakt, langzaam verdwijnt
Dus de tempel die je al zo lang aan het bouwen bent,
wat zo moeilijk gaat en zo lang duurt? Ik ga je helpen!
De tempel komt af, hoor! Luister niet naar de mensen die
mopperen dat het zo lang duurt. Zij zullen straks zien
hoe goed het gaat en hoe mooi het wordt. En ze zullen
God bedanken, als de tempel klaar is.
Zacharia ziet de olie naar de lampjes lopen. Wat branden
ze mooi!
Hij denkt: God zorgt voor de olie, Hij helpt ons altijd. Elke
dag.
Wat mooi denkt Zacharia, zo is het!
God zorgt dat we altijd precies genoeg hebben van alles
wat we nodig hebben!
Wat fijn dat ik God mag kennen! Dank u wel God!
Auteur: JV
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Gods Geest werkt gewoon door
Inleiding
Vandaag is het Dankdag. Laat de kinderen nadenken
waar ze dankbaar voor zijn.
Wie is er dankbaar voor iets groots? Schrijf de dankpunten
op.
Wie is er dankbaar voor iets kleins? Schrijf deze dankpunten ook op.
Wat is belangrijker? Dankbaar zijn voor iets groots of
voor iets kleins? En waarom vind jij dat?
Opdracht
Geef elk kind een velletje papier en een potlood. Vertel
dat de kinderen tijdens de vertelling een tekening gaan
maken. Ook vandaag gaat het over Zacharia. Hij krijgt
weer een visioen: een droom. De kinderen gaan proberen
de droom te tekenen. Je gaat dus niet Zacharia tekenen,
maar het visioen. Doe dat stil, iedereen luistert naar het verhaal. Aan het eind van het verhaal zullen we de tekeningen
bekijken. Als het verhaal misschien af en toe te snel gaat
om te tekenen, dan geeft dat niet. Teken rustig verder
met wat je hoort.
Laat een olielamp zien en vertel dat een olielamp werkt
door de brandstof die erin zit: de olie, maar ook door het
lont dat in de olie hangt en ervan doordrenkt is. Als een
olielamp brandt, geeft dat eenzelfde effect als een kaars:
je ziet een vlam.
Bijbelvertelling
Zacharia heeft al een aantal dromen, visioenen, gehad.
En nu komt de engel die hem alles uitlegt weer. Het lijkt
alsof hij wakker wordt gemaakt door de engel. ‘Zacharia,
wordt wakker. Zacharia, kijk eens goed en vertel me wat
je ziet!’ Zacharia kijkt rond. Wat hij ziet is heel bijzonder!
Het blinkt hem tegemoet, want wat hij ziet is gemaakt van
goud.
‘Ik zie een lampenstandaard, een kandelaar,’ zegt Zacharia. ‘De bovenkant van de kandelaar ziet eruit als een
ronde schaal. Ik zie dat er zeven lampen op de rand van
de schaal staan. Die schaal lijkt een olievaatje te zijn.’
‘Kijk nog maar verder en vertel wat je nog meer ziet
Zacharia,’ zegt de engel. Zacharia kijkt naar de zeven
lampen die bovenop de kandelaar staan. Wat geeft het
veel licht! Het geeft veel meer licht dan zeven lampjes.
Zacharia kijkt nog eens goed en ziet dan iets bijzonders.
Hij zegt: ‘Er is niet één lont in ieder lampje, maar wel zeven! Daarom straalt en schittert deze kandelaar zo, er zijn
wel 49 vlammetjes te zien. Wat een prachtig mooi licht
geeft de kandelaar op deze manier.’ De engel knikt, het is
inderdaad een prachtig mooi gezicht. ‘Maar Zacharia, dit
is nog niet alles. Vertel nog eens verder wat je ziet!’
Zacharia kijkt en doet zijn best om alles goed te beschrijven. ‘Van elk lampje loopt er een buisje naar de schaal,
zo komt er olie in elk lampje!’ De engel knikt. ‘En ik zie
twee bomen! Aan elke kant van de kandelaar staat een
olijfboom, één aan de linkerkant en één aan de rech-
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terkant. En ik zie dat er uit elke olijfboom een gouden
buis loopt naar het olievaatje. Ik denk dat daar olijfolie
doorheen stroomt en met die olijfolie kunnen de zeven
lampjes branden.
Zeg engel, wat betekent dit? Kun je mij dat uitleggen?’
‘Begrijp je het niet?’, vraagt de engel. ‘Nee,’ zegt
Zacharia, ik begrijp niet wat deze kandelaar betekent,
maar u kunt het mij vast vertellen!’
De engel vertelt aan Zacharia de betekenis van de kandelaar. ‘Die zeven lampjes op de kandelaar, dat zijn de
ogen van de Here God die overal op aarde rondkijken. Hij
ziet wat er gebeurt op de aarde. Hij ziet wat er moet gaan
gebeuren. God ziet dat de tempel herbouwd wordt. Dat
gaat met kleine stapjes. Iedere dag een stukje verder. Er
wordt door veel mensen aan de tempel van God gewerkt.
De één doet wat meer dan een ander en de één zie je
meer dan de ander. Maar alle bijdragen zijn goed, hoe
groot of klein ze ook zijn. Niet door kracht of door geweld,
maar door de Geest van God wordt er gewerkt.’
Zacharia denkt goed na over het antwoord van de engel.
En dan heeft hij nog een vraag. ‘Wat betekenen die twee
olijfbomen die aan de linkerkant en rechterkant van de
kandelaar staan? En wat betekenen die twee olijftakken
waaraan die twee gouden buizen zitten en waardoor de
olie naar het olievat stromen? Kunt u mij dat ook uitleggen?’ De engel kijkt Zacharia aan en zegt: ‘Weet u niet
wat dit betekent?’ ‘Nee,’ zegt Zacharia, ’ik weet niet wat
dit betekent.’ ‘Dat zijn twee mannen. Zij zijn uitgekozen
door de God van heel de aarde om Hem te helpen.’
Zacharia heeft heel wat om over na te denken. In gedachten
kijkt hij nog eens naar de gouden kandelaar met de ronde
schaal waarop zeven olielampjes staan. En ieder lampje
heeft zeven lonten en ieder lampje heeft een buisje
naar het olievat zodat er altijd olie is om het vlammetje
te laten branden. En dan kijkt hij ook nog eens naar de
twee olijfbomen. Eentje aan de linkerkant en eentje aan
de rechterkant van de kandelaar. En deze olijfbomen zijn
weer verbonden met de schaal, zodat er altijd olie vanuit
de olijfboom komt. Wat een prachtig gezicht en wat een
prachtig visioen.
Zacharia denkt na over wat de engel heeft verteld. En hij
weet dat de Geest van God altijd zo zal blijven werken.
Soms is dat heel duidelijk zichtbaar of groots. Soms is het
iets kleins of gewoons. Maar ook de kleine en gewone
dingen worden aan ons gegeven door God.
Afsluiting
Daarom mogen we vandaag, op Dankdag, de Here God
bedanken voor alles wat Hij ons geeft. Grote dingen en
kleine dingen. Want God is zo ontzettend goed voor ons!
En wij kunnen daar ook mee helpen. Als jij iets doet voor
een ander, al is het maar iets kleins, dan heeft de ander
iets om God dankbaar voor te zijn.
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De tekeningen
Je had een opdracht om tijdens het verhaal te tekenen. Is
dat gelukt? Het is denk ik wel lastig geweest. Je mag je
tekening aan anderen laten zien en vertellen wat je hebt
getekend. Lijkt jouw tekening op die van de andere
kinderen? Zoek eens naar overeenkomsten in de
tekeningen. Zoek eens naar verschillen in de tekeningen.
Natuurlijk mag je de tekening mee naar huis nemen, zo
kun je thuis het visioen van Zacharia doorvertellen.
Gebed
In de inleiding heb je punten geïnventariseerd waar de
kinderen dankbaar voor zijn. Zijn er nog aanvullingen
op die lijstjes? Maak samen een dankgebed waar deze
dankpunten in naar voren komen. Dit kun je doen door
elk kind een punt te laten benoemen in het gebed, of door
de kinderen in kleine groepjes samen te laten bidden.
Sluit het gebed af door samen te bidden of te zingen:
‘Onze Vader’.
Auteur: JvdM
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Dankbaar met het kleine
Intro
De profeet Zacharia krijgt weer een visioen te zien. (Als
het woord ‘visioen’ nog niet eerder is uitgelegd, dan
nu eerst met elkaar bespreken; Wat is het verschil met
een droom?) Hoe kun je uit dit stukje weten dat het een
visioen is?
Lees samen het Bijbelgedeelte. Dit is het vijfde visioen
wat Zacharia te zien krijgt. God wil hem moed geven. Ik
vind dat zo mooi aan God. Hij roept mensen voor een
taak. Dat kan lastig zijn en veel energie vragen. Mensen
worden moe, moedeloos. En dan komt God en spreekt
woorden van hoop. Dat gebeurt ook in het verhaal van
vandaag. Ik ben er zelf erg door verrast. Ik hoop dat we
door dit verhaal samen te lezen en te bespreken weer
veel van God leren.
Bijbelverhaal
Het volk is na jaren teruggekomen in hun eigen land. Het
rijk van Juda moet worden opgebouwd. Dat is geen makkelijke taak. Het is een project van jaren. Zerubbabel is
met de eerste groep teruggekomen. Hij neemt de leiding.
Een groep bouwers begint met veel enthousiasme te herbouwen. Maar het is zo’n puinhoop. De muren bestaan
niet meer. Huizen zijn bouwvallen geworden. Van de
tempel en alles wat daarin stond zie je alleen nog verbrande resten. En of dat al niet zwaar genoeg is, krijgen
ze ook nog te maken met lastige Samaritanen. Die willen
het werk verhinderen. Er worden leugens verteld. De
eerst zo ijverige bouwers, worden er moe van. Ze zien
er bijna geen gat meer in. De tempelvloer, die is klaar.
Daarop hebben ze een altaar gebouwd. Ze kunnen in
ieder geval offers brengen. Maar of de rest ooit klaar zal
komen? Ze vragen het zich af. Het ziet er naar uit dat het
zover niet komt.
Er zijn bouwers die liever eerst hun eigen huizen willen bouwen. Zerubbabel krijgt de groep haast niet meer
gemotiveerd. Hij verliest zelf de moed ook. Het gaat ook
zo langzaam. En juist daarom krijgt hij kritische opmerkingen naar zijn hoofd. ‘Hij zou meer mensen moeten
hebben en meer gereedschap, er is een tekort aan goede
materialen’. Zerubbabel gaat het steeds moeilijker vinden.
Zijn opdracht is te zwaar. Te groot voor hem.
Op dat moment komt God met een boodschap aan de
profeet Zacharia: De profeet krijgt iets moois te zien. Er
zijn bijna geen woorden voor nodig. Het beeld spreekt
al een duidelijke taal. Zacharia ziet een gouden kandelaar met zeven lampen, zoals vroeger in de tempel
heeft gestaan. Maar toch is deze anders. Bovenop zit
een oliereservoir; door zeven buisjes worden de lampen
vanuit de oliehouder van olie voorzien. Het vreemde
is dat naast de kandelaar aan beide kanten olijfbomen
staan. Uit een tak van beide bomen vloeit olie door de
gouden buisjes in het oliereservoir. Er zit zoveel olie in de
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olijven, ze hoeven niet eens te worden uitgeperst. De olie
druipt er zo uit. Het blijft maar stromen. En door die olie
druppende olijven is er altijd licht. Er hoeft geen priester
te komen om de olie bij te vullen. Zoals in de tempel elke
dag nodig was.
De profeet Zacharia begrijpt dat de kandelaar te maken
heeft met de tempelbouw. God wil met dit visioen moed
inspreken: In de nieuwe tempel zàl de kandelaar weer
licht geven. Al kunnen jullie er nu alleen nog maar van
dromen, deze droom komt uit. De bouw moet doorgaan.
Onder leiding van Zerubbabel is het fundament gelegd.
Jullie zullen blij zijn als je Zerubbabel tussen de puinhopen ziet rondlopen met een paslood. Als hij begint
te meten, is dat het begin. Het teken! De tempel komt
er. De berg van moeiten waar hij tegen opziet, zal een
vlakte worden. God neemt de moeilijkheden weg; stukje
bij beetje. ‘Zerubbabel zàl uiteindelijk ook de gevelsteen
plaatsen. Dat is het laatste wat moet gebeuren. Dan
is het bouwwerk klaar. Van enthousiasme zal het volk
uitbundig juichen. Het werk van de tempelbouw zal niet
lukken met ‘kracht of geweld’ ‘Nee‘, zegt God: Het geheim
is dat door mijn Geest dit werk zal worden afgemaakt.
Op dat moment zal iedereen weten dat God mij met deze
boodschap naar u gestuurd heeft’
Als Zacharia nog verder vraagt naar de betekenis van de
olijfbomen, vertelt de engel dat zij twee gezalfden zijn:
twee zonen van de olie. Dat zijn mensen die een bijzondere taak van God hebben gekregen.
Het zijn de leider Zerubbabel en de hogepriester Jozua.
De Heilige Geest zal hen helpen bij hun taak.
Ik vind het prachtig dat de olie blijft stromen. Zerubbabel kijkt naar de moeilijkheden. Daardoor verliest hij de
moed. God laat zien; Al is er een grote berg aan hindernissen. Kijk naar Mij. Ik ben erbij. Ik zorg voor olie, Ik geef
kracht, Ik zorg voor licht. Mijn licht schijnt en al is er nu
alleen een fundament, straks staat hier een nieuw gebouw. Daar zal ik zelf voor zorgen. Jullie worden daarbij
ingeschakeld. Kijk naar de olie, die blijft druppelen. Het
gaat niet hard. Geen grote stappen. Maar langzaamaan
vordert het werk. Stukje bij beetje. Beloofd is beloofd.
Vertrouw op Mij.
Vandaag is het Dankdag. Dank God dat Hij ons helpt
geloven, steeds een beetje meer. Dank God dat Hij zelf
zorgt dat zijn plannen uitgevoerd worden. In het klein,
in jouw en mijn eigen leven, in al onze levens. Hij werkt
door ons heen naar het grote plan met deze wereld. Hij
ziet wel alle kleine stapjes die wij zetten, doe die kleine
dingen maar. Lees gewoon elke dag uit je dagboekje, bid
voor je ongelovige buren. God ziet en hoort het. Hij geeft
zijn Geest om aan te moedigen en te sturen. Beloofd is
beloofd. Niet alleen aan Zerubbabel maar ook aan ons.
Zullen we Hem daarvoor danken?
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Vragen
1 Wat is voor jou het belangrijkste uit dit verhaal? Leg
uit waarom?
2 * ‘Veracht de dag van de kleine dingen niet’ Dit is
		 echt een tekst om uit het hoofd te leren.
* Denk aan de dagelijkse goede zorgen voor je leven;
eten, kleding, gezondheid, onderwijs. Ze lijken zo
gewoon, zo klein, maar wat zijn ze waardevol. Dank
God ervoor.
* Denk aan kleine dingen voor je eigen hart. Waar aan
jij merkt dat God zorgt. Bijvoorbeeld dat stukje wat
je las, precies toen je het nodig had. Of dat gesprek,
toen je het even niet meer wist. Die hulp juist op tijd.
Herken je dit? Vraag God dat Hij je dit leert zien.
3		Zerubbabel moet niet kijken naar de berg, maar naar
olie die blijft stromen. Het licht dat schijnt. Wat kunnen
we hiervan leren?
4 * Wij tellen liever grote dingen. God telt anders. Hij
ziet juist het kleine. Wat kunnen wij hiervan leren?
* Bij deze tekst staat dat de ogen van de Here gaan
over de hele aarde. Wat zegt dat over God? Hoe
vind je dat?
5 * De kandelaar heeft zeven lampen, zeven toevoerbuizen
		 om de olie naar de lampen te transporteren. Het
getal 7 heeft in de Bijbel betekenis. Weet je welke?
Wat zegt dat nu in het visioen?
* Weet je nog meer Bijbelse verhalen/voorwerpen
waarin het getal 7 voorkomt? En klopt dan ook de
betekenis?
6 In de bijbel worden regelmatig mensen gezalfd. Weet
je voorbeelden? Vertel over hen die gezalfd werden.
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Bidden/danken:
- Lees voor jezelf dit Bijbelgedeelte door. Wat laat God
van zichzelf zien en horen in dit verhaal? Schrijf dankpunten op. Straks gaan we om de beurt God danken.
- Dank voor dingen uit je eigen leven.
- Dank voor alles wat God geeft in onze maatschappij.
- Bid om te leren kijken met Gods ogen. De kleine dingen
hebben waarde. Vraag God of Hij jou wil leren ze te
ontdekken.
Auteur: RE
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