
Zijn Naam de enige 

De HERE zal Koning worden  over de hele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en 
Zijn Naam de enige                  Zacharia 14 : 9 

 

Enkele overwegingen bij Zacharia 14 ten dienste van de verkondiging op Israëlzondag. De 
Israëlzondag valt dit jaar in de laatste dagen van het Loofhuttenfeest; de profetie in dit 
hoofdstuk loopt uit op een prachtig perspectief van dit feest.                                                                                                                            

Ds. J. de Vreugd 

 

Letterlijk of niet? 

Adembenemend is de profetie in dit laatste hoofdstuk van het boek Zacharia. Het is 
natuurlijk onmogelijk een uitputtende exegese te geven. We kunnen slechts enkele lijnen 
schetsen. En om maar direct de kaarten op tafel te leggen: ik geloof van harte dat alle 
profetie ook letterlijk, of misschien beter gezegd concreet, vervuld zal worden. Lang niet alle 
bijbellezers en –uitleggers zijn voorstanders van een letterlijke uitlegi; integendeel, de 
geschiedenis van de christelijke uitleg van de profetieën wordt vooral gedomineerd door een 
zogenaamde geestelijke uitleg, dat wil zeggen dat men de concrete Oudtestamentische 
woorden en beelden op een – wat men dan noemt – geestelijke Nieuwtestamentische wijze 
interpreteert. Deze uitlegmethode gaat hand in hand met de vervangingstheologie: waar 
Israël staat wordt de kerk bedoeld. Op deze manier zijn op grote schaal beloften van God 
aan Israël ontfutseld en door de kerk zich toegeëigend. Een treffend voorbeeld hiervan 
vinden we in de verklaring van Zacharia 14 in de reeks Korte Verklaring door dr. J. Ridderbos: 
‘Ook bij deze profetie is in het oog te houden, dat de toekomst van het Godsrijk hier wordt 
beschreven in vormen, die ontleend zijn aan de schaduwachtige bedeling des Ouden 
Verbonds’ii. Dit zogenaamde oudtestamentisch schaduwachtige karakter ‘brengt met zich, 
dat men geen letterlijke vervulling moet verwachten’iii. Ridderbos vervolgt: ‘In 
overeenstemming met het bovenstaande zien wij in den strijd der volken tegen Jeruzalem en 
hun aanvankelijke overwinning (vs. 1 en 2) een voorstelling van de laatste uitbarstingen van 
den haat der wereld tegen de kerk, en van de daaruit voortvloeiende verdrukking; en in des 
HEEREN optreden tegen de volkeren (vs. 3-5, vs. 12-15) een voorstelling van de Goddelijke 
machtsopenbaring, waardoor zijn kerk wordt verlost en haar belagers gericht … Wanneer 
voorts in vs. 16-19 van de overgeblevenen uit de volken wordt gezegd, dat zij naar Jeruzalem 
zullen opgaan tot het Loofhuttenfeest, dan is dit een schaduwachtige voorzegging van de 
toebrenging der Heidenen in de dagen des nieuwen verbonds’iv. De methode is duidelijk: het 
concrete Israël verdwijnt; alles draait om de kerk; maar ook de concrete verwachting van het 
Koninkrijk vervluchtigt. Eeuwenlang zijn profetieën op deze manier gelezen en uitgelegd, en 
helaas gebeurt dat nog steeds zo. Maar op deze wijze doen we de profetieën ernstig geweld 
aan: God bedoelt blijkbaar iets anders dan Hij zegt. Eerbied voor het Woord van de Eeuwige 
brengt met zich mee de woorden te laten zeggen wat ze kennelijk zeggen willenv; Israël is 
Israël, Jeruzalem is Jeruzalem, de Olijfberg is de Olijfberg enz., met andere woorden: een 
concrete uitleg naar de kennelijke bedoeling van de woorden, en dan rijst uit profeten en 
psalmen het beeld op van een heel concrete verwachting van het rijk van God op deze 
aarde, met een centrale plaats voor een hersteld Israël en voor Jeruzalem onder het voor 



heel de aarde zegenrijke bewind van de Messias.  En precies daarom gaat het in Zacharia 14: 
het Messiaanse Vrederijk. 

 

De HERE Koning 

Zacharia spreekt over de grote toekomst des Heren. Vers 9 geeft de kern van alle 
toekomstverwachting aan (niet alleen van Zacharia overigens!): de HERE Koning over de 
ganse aarde... Veel zegt de Bijbel over de toekomst des Heren. Maar heel centraal is dit 
visioen: God zal koning worden over de ganse aarde. Heel de Bijbelse profetie richt zich op 
de openbaring van het koningschap en het koninkrijk van de Eeuwige. Is Hij dan nu geen 
Koning? Zeker wel – ‘groot Koning is de Heer’ belijden en zingen wij met de psalmen. Maar 
Zijn koningschap wordt aangevochten, bestreden; te vuur en te zwaard. Er zijn talloze goden 
en machten die een greep doen naar de heerschappij; en wij mensen laten ons maar al te 
vaak in met die goden en machten. En hoe dichter het bij de ontknoping van deze bedeling 
komt, hoe heftiger het verzet tegen het koningschap van de Eeuwige zal zijn, culminerend in 
het optreden van de antichrist. Maar: te dien dage zal de HERE Koning over de ganse aarde 
worden! God koning en erkend als koning. Over de ganse aarde. Wereldwijd. Dat zal 
gebeuren nadat Hij uitgetrokken is en de strijd tegen de volkeren heeft aangebonden (vers 
3); de volkeren, die de HERE Zelf naar Jeruzalem heeft samengebracht om ze daar 
uiteindelijk te verslaan, nadat ze aanvankelijk succes hebben geoogst in hun belegering van 
Jeruzalem (vers 1 en 2).vi                                                                                                                                      
En verder: te dien dage zal de HERE een zijn en Zijn Naam zal een zijn. Of, zoals de NBV 
vertaalt: dan zal de Eeuwige de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Natuurlijk is dat 
een verwijzing naar de centrale geloofsbelijdenis van Israël: hoor Israël, de HERE onze God, 
de HERE is eenvii, het zogenaamde sjema dat nog steeds een grote rol speelt in Israëls 
dagelijkse liturgie. Het is de belijdenis van de volstrekte uniciteit  van de God van Israël. Nu, 
te dien dage zegt niet alleen Israël dat – maar wereldwijd spreken de volkeren met Israël 
mee: de HERE een en uniek! De universele Heer van alle volkeren. En ook Zijn Naam een of 
de enige. De namen van de goden en de machten worden eenvoudig niet meer genoemd. Ze 
zijn verbleekt en vergaan tegenover de glorie van de Naam van Israëls God, de Vader van de 
Here Jezus Christus. En alom op aarde wordt die ene Naam beleden en geprezen. Welke 
goden of machten of systemen mensen ook nagejaagd hebben: Allah, Wodan, Mammon, 
Boeddha, marxisme, kapitalisme, materialisme, humanisme – de namen verbleken bij de 
enige Naam die het noemen en aanroepen echt waard is! De Eeuwige zal als de enige God 
van de ganse aarde worden beleden.  

 

Het Messiaanse koninkrijk 

Dagelijks bidden alle christenen over heel de aarde de bede die Jezus zelf ons leerde: Uw 
Koninkrijk kome. En dagelijks bidden ook alle Joden over heel de aarde om de komst van de 
Messias en het Koninkrijk van God. De verhoring van die bede vindt plaats als het 
Messiaanse rijk zich baanbreekt en over de wereld zal heersen. En dat precies is wat  
Zacharia ziet gebeuren: de vestiging van het rijk van recht en vrede, van de ware sjaloom,  
als de HERE de enige is en Zijn Naam de enige. Op dat geweldige moment, dat Hij zijn voeten 
plant op de Olijfberg (vers 4) zal dit in vervulling gaan. De profeet is heel nauwkeurig in zijn 



aanduiding: de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Er kan dus geen 
misverstand over bestaan; op die berg zal de Here zijn voeten zetten en van daaruit breekt 
het rijk zich baan. Onze gedachten worden hierbij als vanzelf geleid naar Handelingen 1, de 
boodschap van de hemelvaart van Jezus. Als de discipelen hun Meester nastaren zijn daar 
twee engelen, die betuigen: Gij Galilese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de 
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varenviii. Schrift met Schrift vergelijkend zien 
we de relatie tussen de profetie van Zacharia en de woorden van de engelen in Handelingen 
1: de openbaring van de Eeuwige als de enige Heerser over de ganse aarde zal geschieden in 
de Persoon van de terugkerende Heer, die komt om te voltooien wat in kruis en opstanding 
was volbracht. In de woorden van David Baron: “according to the united and harmonious 
testimony of the prophetic Scriptures it will be Jehovah in the person of the Messiah, 
Jehovah-Jesus, Immanuel, He whose feet shall in that day stand on the Mount of Olives 
which is before Jerusalem on the east – who will set up His Kingdom and rule on this earth”ix.  
En zo zal ook het woord van de engel Gabriël tot Maria bij de aankondiging van de geboorte 
van Jezus in vervulling gaan: “Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd 
worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning 
over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde 
nemen”x.  Die troon kan natuurlijk nergens anders staan dan in Jeruzalem, dat volgens deze 
zelfde profetie tot grote hoogte verheven wordt. En talloze andere visionaire vergezichten 
uit psalmen en profeten vallen op hun plek: de droom van het Messiaanse rijk wordt 
werkelijkheid in de sabbat van de geschiedenis. 

En als nu de HERE in Zijn Messias regeert vanaf Zijn heilige berg in Jeruzalem dan zul je nog 
eens wat beleven, zegt de profeet verder! Stromen van levend water zullen uit Jeruzalem 
uitgaan naar oost en west. In het visioen van de profeet wordt het bergland van Juda tot een 
vlakte en de stad van God, Jeruzalem, blinkt en schittert in alle verhevenheid als de 
woonplaats van de Eeuwige. Daar woont Hij, daar troont Hij. Daar overwint Hij ook alle 
vijanden en alle vijandschap. Daar breekt Hij alle wapentuig. Ware vrede. Eindelijk!  

 

Loofhuttenfeest 

En dan: wat van de volkerenwereld over is na de hevige slag om Jeruzalem trekt jaarlijks op 
naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren en de Koning, de HERE der heerscharen te 
aanbidden. En wie dat niet zal doen zal geen zegen ontvangen. God Koning en alle volken 
jaarlijks naar Jeruzalem – niet om begerig de hand uit te steken naar de stad (Zacharia 12), 
om de stad te overwinnen en te vertrappen (Lucas 21 : 24), maar om het loofhuttenfeest te 
vieren. Wat een vooruitzicht! Hebt u er wel eens bij stil gestaan, dat wij tot nog toe geen 
christelijke pendant van het loofhuttenfeest van Israël hebben? De grote Joodse feesten 
komen allemaal in de feestkalender van de kerk terug, uiteraard met een eigen lading. Maar 
niet het loofhuttenfeest! Het loofhuttenfeest staat nog uit! De profeet Zacharia ziet in zijn 
visioen van Gods nieuwe wereld en van de nieuwe verhoudingen die dan de toon aangeven 
de ‘verenigde naties’ optrekken naar Jeruzalem om samen met Gods eigen volk Israël het 
feest der loofhutten te vieren. En zo zullen Israël en de volkeren een zijn in de dienst en de 
lofprijzing van de Eeuwige, die een is en wiens Naam een zal zijn. Bijna ongelooflijk! 

 



Heel het leven heilig 

Heel het leven en heel de aarde komen zo onder het bevrijdend en vernieuwend beslag van 
God en Zijn Messias. Zacharia zegt: alles is dan heilig. Toegewijd aan de HERE, bestemd voor 
Zijn dienst en de lofprijzing van zijn ene Naam. Tot en met de potten en de pannen: ze zullen 
de HERE der heerscharen heilig zijn. Ja zelfs: op de bellen van de paarden staat: den HERE 
heilig! Dat is ongelooflijk. Iedere Israëliet weet, dat die prachtige tekst maar op een plek 
staat: namelijk op de tulband van de hogepriester. En nu zegt Zacharia: te dien dage staat 
dat op alles. Op de potten en de pannen. Zelfs op de bellen van de paarden. Paarden staan in 
die tijd voor "oorlogstuig en oorlogsgeweld" - moet je je voorstellen: den HERE heilig - op de 
loop van een tank! Dan kan die tank geen kwaad meer doen. De oorlog wordt niet meer 
geleerd. De zwaarden omgesmeed tot ploegscharen. Heel het leven rein en gewijd aan God. 
Alles is zo heilig als de hogepriester was in het heilige der heiligen. Op alles staat de Naam 
van God geschreven! De droom van de profeten. Prachtig visioen van een komende 
werkelijkheid. Zo kun je het volhouden in alle verwarring in deze wereld! Want uiteindelijk is 
dat het profetisch perspectief: het rijk van recht en vrede.   

 

                                                             
i Gert A. van de Weerd, De profeet Zacharia, Veenendaal 1999, geeft op de bladzijden 392 – 395 een overzicht 
van de verschillende benaderingswijzen van Zacharia 14 
ii Korte Verklaring der Heilige Schrift, De kleine Profeten deel III door dr. J.Ridderbos, Kampen 1968, pag. 183 
iii Idem pag. 188 
iv Idem pag. 188 
v David Baron spreekt in dit verband over de ‘simple and obvious sense’ van de Heilige Schrift in zijn 
Commentary on Zechariah, pag.490. Dit is trouwens een zeer aan te bevelen commentaar van iemand, die in 
orthodox Joodse kring is opgegroeid en later Jezus als de Messias heeft leren  kennen. In 1917 bundelde hij 
artikelen over Zacharia tot een uitvoerige commentaar, die het bestuderen nog steeds meer dan waard is. Mijn 
exemplaar is van 1988, uitgegeven in Grand Rapids, USA    
vi We kunnen niet op de details ingaan, maar het gaat hier om de grote eindstrijd rondom Jeruzalem en de ‘tijd 
van benauwdheid voor Jacob’ ; zie ook b.v.  Zacharia 12 en 13, Joël 3 en Ezechiël 38 en 39 en de 
corresponderende gedeelten van de Openbaring aan Johannes 
vii Deuteronomium 6 : 4 
viii Handelingen 1 : 11 
ix David Baron, a.w. pag. 507. Vertaling: Volgens het gezamenlijke en harmonieuze getuigenis van de 
profetische Schriften zal het Jehovah in de persoon van de Messias, Jehovah-Jezus, Immanuël, zijn, Hij wiens 
voeten op die dag zullen staan op de Olijfberg die tegenover Jeruzalem in het oosten ligt – die zijn Koninkrijk zal 
oprichten en zal regeren op deze aarde. 
x Lucas 1 : 32 en 33 
 
 
 


